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Nädal tagasi alanud rekonstrueerimistööde tulemusel saab lõviosa
Vilja tänavast juba tuleva suve lõpuks täiesti uue ilme. Foto: Ulis Guth

Vilja tänaval algasid kauaoodatud rekonstrueerimistööd
Septembri keskel algasid Võrus Vilja tänaval I etapi rekonstrueerimistööd, mille tulemusena saab linna üks tähtsamaid, ent pikka aega korrast
ära liiklussõlmi juba tuleva aasta suve lõpuks täiesti uue ilme.
Jutt käib Vilja tänava Räpina maantee ja Vabaduse tänava vahelisest
lõigust, sellest üle jääv lühem lõik Tartu tänava ja Vabaduse tänava vahel
rekonstrueeritakse II etapi käigus.
Võru linnavalitsus on tellinud Vilja tänava rekonstrueerimise ehitusprojekti, mille koostamise käigus toimunud infotundides on küsitud
arvamust ka tänavaga piirnevate kinnistute omanikelt. „Projekteerimise
käigus on lisaks tänava tee-ehituslikule osale lahendatud ka haljastus,
tänavavalgustus ja sademeveesüsteemid, AS-i Võru Vesi tellimusel reoveekanalisatsiooni- ja veetrassid ning Elektrilevi OÜ tellimusel maakaablid,“
täpsustab linnamajanduse osakonna juhataja Raiko Palm.
Riigihanke tulemusena sõlmisid AS Võru Vesi ja Võru linnavalitsus
Vilja tänava I etapi rekonstrueerimistööde teostamiseks konsortsiumiga
Aigren OÜ ja Taristu Grupp OÜ hankelepingu, mille järgi rekonstrueeritakse Vilja tänava kate Vabaduse tänavast kuni Räpina maanteeni. Vee- ja
kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine hõlmab Vilja tänava lõiku

Vabaduse tänava ja Räpina maantee vahel ning ühte harutänavat (Kirsi).
Ehitustööde omanikujärelevalvet teostab Estpil OÜ koos Lindvill OÜ-ga.
Veel sel aastal planeeritakse saada uue asfaldi alla Vilja tänava lõik
Räpina maanteest kuni Petseri tänava pikenduseni.
„Novembri lõpuks ehitatakse valmis Petseri tänava pikenduse ja
Räpina maantee vaheline sõidutee osa ning paigaldatakse sinna ka vähemalt
esimene kiht asfaltbetoonkatet. Sel juhul on 2020. aastal ülejäänud tänava
ehitustöödega jätkates suurte elamupiirkondade – Vilja 16 kuni 26 korterelamute ning Kesk, Toome, Kirsi, Tööstuse ja Veski tänava üksikelamute
elanikel koju pääsemiseks võimalik kasutada juba valminud tänavalõiku,“
selgitab Raiko Palm.
Kõik ehitustööd plaanitakse lõpetada hiljemalt 31. augustiks 2020.
Torustike ehitustöid teostatakse Võru linna reoveekogumisala veemajandusprojekti raames ning töid toetab EL-i Ühtekuuluvusfond. Veemajandusprojekti maksumus on ca 1,09 miljonit ja teede ehitusprojekti
maksusus ca 1,11 miljonit eurot.
Ulis Guth

HUVITAV TEADA
 Vilja tänav on üks Võru linna põhitänavatest, mis algab Tartu tänavalt
ning lõppeb Räpina maanteel. Tänava pikkus on u 1330 meetrit, millele
lisanduvad harutänavad pikkusega u 240 ja 340 meetrit. Enamust tänavast
on praegusel hetkel laia (10–20 m) asfaltbetoonkattega. Tänava kõnniteed
ja ülekäigurajad ei ole kasutajatele ohutud ning tänavakate on rahuldavas,
kohati halvas seisukorras.
 Liiklussagedus Vilja tänaval on algusest lõpu suunas 3100–8100 autot/ööpäevas, mis arvestades kasvuprognoose teeb ennustuslikuks liiklussageduseks 2030. aastal 390–1010 autot tipptunnil. Vilja tänav on üks nendest
tänavatest Võru linnas, mis on kogu pikkuses avatud ka raskeliiklusele.
 Rekonstrueerimise käigus valmiv tänava sõidutee osa on kaherajaline ja
laiusega kaheksa meetrit. Ühele poole tänavat on projekteeritud 2,5 meetri
laiune betoonkivikattega jalgtee ning teisele poole kolme meetri laiune
asfaltbetoonkattega jalg- ja jalgrattatee. Põiktänav, mis saab alguse Vilja 20
juurest ja lõpeb Vilja 26 ees, on projekteeritud 5,5 meetri laiuse sõiduteega
ning teine põiktänav, mis saab alguse Vilja 16 juurest ja lõpeb Vilja 20 taga,
5,2 meetri laiuse kõnniteega. Tänavaäärsete kinnistuomanikega koostöös
on kinnistute ette projekteeritud võimalikult palju parkimiskohti.
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Suur rõõm Võru
inimestest

A

ugusti lõpus nautisime üheskoos rõõmsalt Võru
linna 235. aastapäeva üritusi, millest võtsid osa
Võru linna elanikud, meie head külalised sõpruslinnadest ja endised võrukad. Suur rõõm oli tõdeda, et
väga oluline osa nendest olid igati rahul linna viimaste
aastate arenguga.
Paljud kiitsid ajaloolise keskväljaku taastamist. Enamik sünnipäevalistest oli väljaku väljanägemisest lummatud ja nad väitsid, et linn on toreda teoga maha saanud. Samamoodi oldi rahul linna tänavate olukorraga,
aga seda ehk ikkagi rohkem peomeeleolust tingituna.
Loodetavasti saame kõik selles osas tõelist rõõmu tunda,
kui Räpina maantee ja linna tuiksoonel asuv Vilja tänav
on remonditud. Tööd selles osas käivad ja kaugel pole
aeg, kui kaks linnale tähtsat tänavat saavad renoveeritud.
Saame olla rahul tehtud tööga
Oma juhtkirjas soovin peatuda mänguväljakute teemal.
Oleme neid küll linna rajanud, aga vajadus on kordades
suurem, kui oleme suutnud neid teha. Välikorvpalliväljaku ja võimlemislinnaku rajamine Kreutzwaldi kooli
juurde kinnitab, et selliseid väljakuid oodatakse. On
meeldiv näha, et väljak leiab kasutust paljude poolt ja
hiliste õhtutundideni. Oleme lapsesõbraliku linna tiitlit
kandev linn ja peame siin rohkem ette võtma. Meil on
olemas linnaosad, kus ei ole ühtegi korralikku mänguväljakut lastele.
Rõõmu pakub ka uus alanud kooliaasta. Meie linna
põhikoolides jätkab haridusteed eelmise aastaga võrreldes ligemale klassitäis rohkem õpilasi. See annab tunnistust lapsevanemate arusaamisest, et ka Võrus on võimalik head haridust saada. Linna istutustalgutel kohtusin
Setumaal talu omava Lenna Kuurmaaga. Jutuajamise
käigus selgus, et ta on kursis meie hariduseluga ja ei
välista tulevikus ka oma laste haridustee alustamist just
Võrus. Et see saaks juhtuma, on just linnajuhtide kohustus tagada inimestele võimalikult soodsad võimalused
oma kodu rajamiseks Võrru.
Päevakorral on pansionaadi rajamine
Veel soovin jagada mõtteid teemal, kas linn vajab pansionaati või mitte. Oleme linnapeaga seda meelt, et pansionaadi vajadus päevast päeva suureneb, mitte ei vähene.
On tõsiasi, et meie elanikkond vananeb ning paljud majaja korteriomanikud, kes on üksi jäänud, ei saa oma tavapäraste toimetustega enam hakkama. Sestap võiksid nad
omada võimalust pansionaadis elamiseks, kus neid igapäevaselt külastab linna sotsiaaltöötaja. Ootan arvamusi
selle kohta ja leian, et pansionaadi rajamise võimalusi on
erinevaid. Pean kõige reaalsemaks alternatiiviks sellesse
ettevõtmisse erasektori kaasamist ja lahenduste leidmine
ei tohiks sellisel juhul liialt keerukaks osutuda.
Lõpetuseks ütlen, et Võru on meie enda nägu. Täna on ta
kenam kui aastaid tagasi, aga see ei pea nii jääma. Meie
kohus on Võru veel kenamaks ja parema elukeskkonnaga
linnaks muuta. Arvan, et alles toimunud istutustalgud,
kus osales ligi 400 inimest, on ilmekaks näiteks, et meil
ei ole ükskõik, mis linnas toimub. Koreli oja projekti elluviimine annab kindlasti linnale parema väljanägemise
ja valmistab rõõmu mitte
ainult püsielanikele, vaid ka
meie külalistele.
Tahan veel lisada, et
ideaalset ühiskonda ei ole võimalik üles ehitada, sest need
inimesed, kellest ühiskond
koosneb, on ideaalist kaugel.
Teeme linna nõnda ilusaks,
et ise rahul oleme. Soovin
kõigile kena alanud sügist!

Koguperefestival „Roheline Võru“
muutis arusaamu ja linna ilmet

Tõeliseks pereürituseks kujunenud istutustalgutel oli lastel täita oluline roll. Foto: Ulis Guth

Ilu
tegija

Võru linnavalitsuse haljastuse ja linnakujunduse spetsialist Anne Vahtla on
üks neist, kelle eestvedamisel korraldati tänavu Koreli oja kaldal sadu linlasi
ühendanud istutustalgud. Parafraseerides
Maurice Druoni raamatut „Tistou, roheliste sõrmedega poiss“ on Anne justkui
roheliste sõrmedega tüdruk, kes jätab
Võrus ringi liikudes endast peaaegu alati
maha midagi lillelist ja ilusat. Seekord
istutati tema koordineerimisel ja linlaste
ühise pingutuse tulemusena Koreli kaldale
üle poolesaja puu ja tuhatkond põõsast.
Jõuline algus tulevasele pargile on loodud.
Šarži tänasest päevakangelasest joonistas
Kristjan Lume.

13.–22. septembrini toimus Võru linnas keskkonnateemaline koguperefestival „Roheline Võru“, mille rikkalik
kava sisaldas istutustalguid, erinevaid töötube ja vestlusringe, juhendatud külastusi reoveepuhastusjaama ning
mitut kampaaniat, samuti toimus mahe- ja omatoodangulaat ning ansambli Öösorr kontsert.
Linnavalitsuse eestvedamisel ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse programmi toel
korraldatud festivali eesmärk oli võrukate keskkonnateadlikkuse tõstmine ning Koreli kaldaalale looduslikult
mitmekesise ja liigirikka pargi loomine.
„Ühelt poolt soovib linn, et inimesed pööraksid rohkem tähelepanu linna looduskeskkonna parendamisele
ning oleksid teadlikumad liigirikkuse vajalikkusest. Teiselt poolt soovisime koos Võru linna sõprade ja linnarahvaga teha Võru linnale 235. aastapäeva kingituse,“ selgitab arendusnõunik Tiina Hallimäe.
Festivali teisel päeval toimunud talgute käigus istutati Koreli oja kaldale 55 puud ja tuhatkond põõsast.
Aktsioonist võttis osa ligi 400 inimest.
Kui veel festivali avapäeval ähvardas raju ja vihmane ilm toreda ettevõtmise nurjata, siis järgmiseks hommikuks kadusid sünged pilved justkui imeväel ja ilmataat lasi päikesel paista.
„See oli minu linnapeaks oldud kuue aasta üks rõõmsamaid päevi. 400 vabatahtlikku – linnakodanikud,
pered, organisatsioonid, naabrid, sõbrad ja toetajad – tulid meie oma Võru elukeskkonda paremaks muutma.
Aitäh ja sügav kummardus teile kõigile! Nii koos hingega asja ajades seisavad Võru paremad päevad veel ees,“
ütleb linnapea Anti Allas.
Veel selle aastanumbri sees valmib Koreli kaldal täiesti uus ja omanäoline park, mille juurde kuuluvad
mänguväljakud, õuesõppeklassid ja puhketerrassid.
„Projekti järgi on alale plaanis puudest istutada 28 erinevat paju liiki – näiteks hõberemmelga 8 erinevat sorti
ja 11 põõsalist paju liiki. Parki istutatakse kokku 132 puud – lisaks pajudele kaski, leppasid, pärnasid, toomingaid
ning u 2200 põõsast, lisaks püsikud ja kõrrelised,“ täpsustab haljastuse ja linnakujunduse spetsialist Anne Vahtla.
Koreli kaldaala arendust toetavad Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 ja sinilillekampaania
"Anname au!".
Festivali põnevates töötubades räägiti Eesti parimate spetsialistide juhendamisel elurikkusest linnas (kuidas
iga linlane saab liigirikkust hoida ja milline mõju on haljastusel linnakeskkonnale), jagati nõuandeid väikeaedade
haljastamise kohta (kuidas haljastuse kaudu keskkonnaprobleeme leevendada), samuti tehti juttu lindudest ja
loomadest linnas ning veekaitsest.
Ulis Guth

KUU PILDIS

President ja suursaadikud Võrus
17. septembril korraldas Vabariigi Presidendi Kantselei Võru keskväljakul tseremoonia, mille käigus andsid president Kersti Kaljulaidile oma volikirjad üle
Saksamaa, Austria ja Prantsusmaa suursaadikud Eestis.
Samal päeval istutasid Kersti Kaljulaid, Saksamaa suursaadik Christiane Hohmann, Austria suursaadik Julius Lauritsch ja Prantsusmaa suursaadik Eric
Lamouroux Koreli kaldaalale rajatavasse pajuparki puid. Pärast istutamist kohtus president Võru linnavolikogu liikmetega.

Ülo Tulik,
Võru linnavolikogu
esimees

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil
ulis.guth@voru.ee
Väljaandja:
Võru Linnavalitsus
Jüri tn 11, 65620 Võru
Toimetaja: Ulis Guth
Tel: 512 0787
Teostaja: OÜ Meedium
Tiraaž: 6850 eksemplari
Ajalehe järgmine number ilmub 24. oktoobril

Diplomaatilise tava kohaselt tervitati uusi Eestisse määratud suursaadikuid tseremooniaga, kus oli üles rivistatud Vahipataljoni aukompanii ja
mängis kaitseväe orkester. Foto: Marianne Mett
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KESKKONNAHOID

Muudatustest Võru linna bussiliikluses

Liinibuss nr 11 Kesklinna peatuses. Foto: Ulis Guth
Võru linna elanikud kasutavad oma
igapäevasõitudeks peamiselt liine 1,
11 ja 16. Nende liinide sõiduplaane on
korduvalt muudetud ning aja jooksul
on nad muutunud sõitjatele üsna raskesti mõistetavaks, kohati isegi ebaloogiliseks. Käesoleva aasta alguses
kirjutas Tallinna Tehnikakõrgkooli
üliõpilane Liisa Kunnus diplomitöö,
milles uuris võrukate rahulolu Võru
linna bussiliinidega ning sedagi, mida
oleks tarvis muuta. Uuringu käigus
küsitleti ca 400 inimest.
Uuringust selgus näiteks, et kõige
rahulolematumad ollakse liiniga nr

11, kuid rahul ei olda ka teiste bussiliinidega. Peamine põhjus on selles,
et igal liinil on päeva jooksul palju
erinevaid marsruute ja samanimelisi peatusi erinevates kohtades. See
teeb kogu liinivõrgu arusaamatuks ja
põhjustab alternatiivse liikumisvõimaluse otsimist. Heideti ette ka seda,
et bussid ei liigu sobivatel aegadel,
lõpetavad sõitmise liiga vara ning intervallid on liiga pikad. Kõige enam
rahulolematust põhjustas tänane
ühendus Lõuna-Eesti Haiglaga. Samuti sooviti, et väljumisajad peatustest oleks igal tunnil samal minutil, et

neid oleks lihtne meeles pidada. Vaid
4,4% küsitletutest leidis, et praegune
bussiliinivõrk vastab vajadustele ning
midagi muuta pole tarvis.
Tulekul uuendatud
liinivõrgu kava
Kagu Ühistranspordikeskus on kokku
kutsunud töörühma, millesse kuuluvad transpordikeskuse liiniplaneerijad, Võru linnavalitsuse, vallavalitsuse
ja vedaja, Hansa Bussiliinid AS-i esindajad. Võru linna bussides registreerivad sõitjad igal sisenemisel oma
sõidu ühiskaardiga. Tänu sellele on

olemas täpne ülevaade, kui palju inimesi erinevates peatustes bussidesse
siseneb ning kui palju rahvast bussis
erinevatel liinidel ja kellaaegadel sõidab. Neid andmeid koos sõitjate tagasisidega analüüsides töötab töörühm
välja uue Võru linna bussiliinivõrgu,
mis suunatakse oktoobrikuu keskel
avalikule väljapanekule.
Kuna linna praeguse ühistranspordikorralduse osas on põhjalik
küsitlus ja analüüs juba läbi viidud,
siis selle kohta täiendavat küsitlust
linnaelanike seas enam ei korraldata.
Küll aga on plaanis kaasata erinevad
sihtrühmad protsessi ja konsulteerida nendega uue liinivõrgu projekti
avalikustamise faasis. Kui liinivõrgu
esialgne kavand on ühistranspordi
töörühmas heakskiidu saanud, suunatakse see avalikule väljapanekule
ning kõigil huvilistel on võimalik
selle kohta arvamusi ja ettepanekuid esitada. Kavas on külastada ka
koole, pensionäride ühendust ning
linna mõnda suuremat tööandjat,
et saada konstruktiivset tagasisidet
võimalikult paljudelt erinevatelt
huvirühmadelt.
Huvilistel soovitame jälgida edaspidiseid teemakohaseid teadaandeid,
et õigel ajal kasutada võimalust oma
sõna sekka öelda. Bussiliikluse korrastamise eesmärk on parandada
ühistransporditeenuse kättesaadavust
ja sõitjasõbralikkust. Et bussid sõidaksid sinna, kuhu sõitjad soovivad,
ning oleksid käigus sõitjatele sobivatel
aegadel.
Maikl Aunapuu,
Kagu Ühistranspordikeskuse logistik
Kait Kabun,
linnavalitsuse arendusspetsialist

ARENDUSTEGEVUS

Rekonstrueerimistöödest Räpina maanteel
Suletud on Kooli ja Põllu tänavate vaheline lõik, muudatused ühistranspordis!

Seoses Räpina maantee rekonstrueerimistöödega on kuni oktoobri
lõpuni liikluseks suletud Räpina
maantee Kooli ja Põllu tänavate vaheline lõik. See on toonud kaasa rea
muudatusi ühistranspordis.
Tänavalõigu sulgemine on tingitud vajadusest vee- ja kanalisatsioonitorustike paigaldamiseks
tavalisest sügavama, 4 meetri sügavuse kaeviku kaevamiseks. Kuna
liiklusest tulenev vibratsioon võib
kaeviku muuta varisemisohtlikuks,
oli nimetatud tänavalõigu sulgemine
ohutuse tagamiseks hädavajalik. Kohalikele elanikele ja ettevõtetele on
ligipääs jätkuvalt tagatud.
Palume jälgida liikluskorraldusvahendeid ja liiklusmärke!

Vee- ja kanalisatsioonitorustike
paigaldamine Räpina maanteel
Kooli ja Põllu tänavate vahel.
Foto: Ulis Guth

MUUDATUSED BUSSILIIKLUSES
 Räpina maantee Kooli ja Põllu tänavate vaheline lõigu sulgemine toob
kaasa rea muudatusi bussiliikluses –
nii väljumisaegades kui ka läbitavates
peatustes.

 Linnas kulgevate liinide nr 1, 11 ja 16
muudatustega saab tutvuda (avada
linnaliinide tabelsõiduplaanid) veebiaadressil http://kagu.ytk.ee/
voru-linnaliinidel-uued-soiduplaanid/.

 Muid liine puudutava info leiab:
http://kagu.ytk.ee/muudatusedmaakonnaliinidel-voru-linnas-seosesteetoodega-rapina-maanteel/.

Kreutzwaldi kooli juures
avati pidulikult
välikorvpalliväljak ja
võimlemislinnak
4. septembril avati Võru Kreutzwaldi Kooli juures (Kooli 7) pidulikult
välikorvpalliväljak ja võimlemislinnak, mis parandavad oluliselt nii
kooli kui ka ümberkaudsete elanike sportimisvõimalusi.
Välikorvpalliväljaku ja võimlemislinnaku rajamise peatöövõtja oli
Kivipartner OÜ ning alltöövõtjad Spordiareenid OÜ (paigaldas korvpalliväljakule katte) ja Lars Laj Eesti OÜ (paigaldas võimlemislinnaku
tooted).
Välikorvpalliväljak ja võimlemislinnak läksid kokku maksma
160 227,27 eurot, millest 120 000 eurot moodustas riigieelarvest saadud tegevustoetus.
Lindi lõikasid läbi kooli oma õpilased, vabaviskevõistluse võitjad
Richard ja Delisa. Objekt valmis 21. augustil ja on olnud sellest ajast Hetk välikorvpalliväljaku ja võimlemislinnaku pidulikult avamiselt.
Foto: Ulis Guth
juba ka aktiivses kasutuses.

Puulehtede koristamisest

Võru linnas toimub sel aastal taas puulehtede vedu bigbagidega ehk suurte
lehekottidega.
Leheveoks kasutatavad suured kotid mahutavad ca tonni lehti ja on
8 sangaga: 4 koti ülemises ja 4 alumises osas. Teistsuguseid, sangadeta suuri
kotte või bigbage ei ole võimalik tühjendada ja neid autojuht ära ei vii.
Suurte lehekottide jagamine toimub alates oktoobrist Võru linnamajanduse osakonnas (sissepääs Lembitu tn 2 sisehoovi poolsest küljest).
Kotte antakse kohapeal välja osakonna vastuvõtuaegadel: esmaspäeval
kell 13–16 ja neljapäeval kell 9–11.
Lehekottide kätteandmisel registreeritakse teid kohe ka veole oktoobris
või/ja novembris, eraldi hiljem teatada ei ole vaja. Kottide arv ei ole piiratud
– võite küsida niipalju, kui arvate, et lehtede panekuks vaja läheb. Kuna enamik kotte olid eelmisel aastal kasutuses, võivad nad olla mullased. Leheveo
lõppedes tuleb kasutamata kotid kindlasti tagasi tuua.
Täidetud suured lehekotid tuleb oma kinnistul panna kohta, kust neid
on võimalik tõstukiga ära viia. Palume lehekotti mitte lõpuni lehtedega täita,
et sangad oleks võimalik keskele kokku tõmmata. Sõiduki tõstemehhanism
ulatub tõstma kuni 3 m kaugusel olevaid kotte.
Arvestades eelmiste aastate kogemusi ei tohiks panna kotte sellisele pinnale, mis võib korduvate vihmasadudega muutuda pehmeks, sest siis ei ole
võimalik kotti ära viia. Kui lehevedaja ei pääse mingil põhjusel kotile ligi või
koti tõstmine on takistatud, tuuakse teile lahendusena teine kott, millesse
palume lehed ümber tõsta.
Lehekottide äraveo kuupäevad on 25. oktoober ja 11. november,
nimetatud kuupäevadeks peaks lehed kotis valmis olema. Sõltuvalt ilmast ja
veograafikust võib vedu toimuda järgneva nädala jooksul. Seda, kas soovite
vedu oktoobris või novembris, palume otsustada juba koti kättesaamisel.
Suurtesse lehekottidesse tohib panna ainult puulehti. Neid kotte, kus on
muid jäätmeid (pabereid, pakendeid, suuri oksi, kivi- ja ehitusjäätmed), ära
ei viida.
Tiina Randjärv,
keskkonna- ja järelevalve spetsialist

KONTROLLKÄIK

Pakendijäätmete
sorteerimisest

Võru linnavalitsuse keskkonna- ja järelevalve spetsialist kontrollis 9.–11. septembrini Võru linna ühes piirkonnas põhjalikult pakendikonteinerisse toodavaid jäätmeid. Kontrolli aluseks oli eelinformatsioon, et konteiner täitub paari
päeva jooksul pärast tühjendamist. Üldjoontes tuleb tunnustada kontrollitava
piirkonna elanikke, sest pakendeid toodi kontrollperioodil tõesti palju.
Kontrolli käigus tulid paraku välja ka mõningad puudused, mis alati ei
pruukinud tuleneda pahatahtlikkusest, vaid pigem teadmatusest või hooletusest. Kuna enamasti moodustavad pakendid väga suure osa igapäevaprügist, ei vaevuta muid jäätmeid välja korjama ja pannakse kõik kokku
pakendijäätmetega.
Valdavalt pandi koos pakenditega konteinerisse ka paberjäätmed, kuigi
pakendikonteinerisse tohib tuua ainult pakendeid. Paberjäätmed tuleks
viia jäätmejaama, neid võib põletada ja korruselamutel on kohustuslikud
paberi-kartongikonteinerid.
Väga palju toodi koos pakenditega nn pehmepaberit – kasutatud köögipaberit ja muud taolist paberit, mis tuleks panna segaolmejäätmete hulka.
Üksikutel juhtudel sokutati pakendite kotti esemeid, mis ei ole pakendid, näiteks toidujäätmeid, kasutatud WC hari, ehitusjäätmed ja riided.

Mõned nõuanded pakendijäätmete
sortimiseks:
 Pakendikonteinerisse tuleks tuua, sõltumata materjalist,
siiski ainult pakendeid!
 Toodavad pakendid ei pea olema pestud, vaid tühjendatud/
pühitud (põhimõttel, et ei haiseks).
 Pakendid võiksid olla kokkusurutud ja kotist välja valatud,
siis mahub neid konteinerisse rohkem.
 Mõistlik oleks hoiduda oma isikuandmetega dokumentide
panemisest avalikku pakendikonteinerisse, kus need võivad
sattuda kontrollimatult kolmandatesse kätesse.
 Põhjaliku juhendi pakendite sorteerimise kohta leiate
https://www.eto.ee/sorteerimisjuhend/.

Korraldatud jäätmeveost
vabastamine Võru linnas
Lugupeetud Võru linna
kinnistuomanikud/valdajad!
30.11.2019 lõpeb korraldatud jäätmeveo kontsessiooniperiood ja seega lõpevad ka kõik Võru linna kinnistu tähtajalised vabastused. Järgmine maksimaalne vabastuse periood
on kaks aastat, 01.12.2019–30.11.2021.
Kehtiva jäätmeseaduse kohaselt on kohalikul omavalitsusel
võimalik kinnistu tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost vabastada juhul, kui kinnistut ei kasutata või kinnistul ei elata.
Juhul, kui soovitakse ka järgmiseks perioodiks jäätmeveost
vabastust, tuleks taas esitada taotus. Selleks palume täita lisatud taotluse vorm veebiaadressil http://www.voru.ee/et/asjaajamisjuhised-ja-blanketid ning saata see koos digiallkirjaga
e-posti aadressile info@voru.ee või välja printida, allkirjastada
ja saata aadressil Jüri 11, Võru 65620.
Taotluse saab täita ka Võru linnavalitsuse infosaalis kohapeal.
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Võru linnavolikogu
erakorraline istung
29. augustil
Loa andmine kohustuste võtmiseks
Võru linnavalitsusel lubati võtta rahalisi kohustusi Vilja
tänava I etapi rekonstrueerimiseks perioodil 2019–2020
(lõigus Räpina maantee kuni Vabaduse tänav) kokku
summas kuni 1 300 000,00 eurot.
Otsuse muutmine
Otsustati muuta Võru linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu, mille tulemusena on rahandusosakonnas alates 15. septembrist 2019 0,5 uut töökohta.
1. jaanuarist 2018 oli rahandusosakonnas kokku 11
teenistuja kohta ja alates 1. jaanuarist 2019 10,5 kohta.
Struktuuris taastatakse 0,5 uut töökohta, põhjuseks
projektitöö mahu kasv.
Eelmine Võru linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis oli kehtestatud Võru Linnavolikogu
12. detsembri 2018 otsusega nr 25. Kokku oli siis teenistuskohti 58 (sh ametikohti 42 ning töökohti 16).
Uueks teenistuskohtade arvuks saab 58,5.
Uue 0,5 teenistuja 2019. aasta töötasu finantseeritakse majanduskulude kokkuhoiu arvelt.

Võru linnavolikogu istung 11. septembril
Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava aastateks 2019–2031
Kinnitati Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava aastateks 2019–2031 ning tunnistati
kehtetuks Võru Linnavolikogu 13. juuni 2018 määrus nr 10 „Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arengukava aastateks 2018–2030”. Määrus jõustub
2019. aasta 1. oktoobril.
Võru linna 2019. aasta lisaeelarve
Võeti vastu Võru linna 2019. aasta lisaeelarve, millega
lisatakse eelarvesse Võru linnale ja Võru linna hallatavatele asutustele eraldatud toetused ja täiendavad
tulud.
Põhitegevuse tulude eelarve suurenes 117 988 euro
võrra ning põhitegevuse kulude eelarve 115 988 euro
võrra, millest toetuste eraldamise eelarve on 12 364
eurot ja tegevuskulude eelarve 103 624 eurot.
Võru linna haridusasutustele laekub haridus- ja
sotsiaalteenuste osutamisest 34 285 eurot. Täiendavaid toetusi on lisatud 83 703 eurot.
Riigieelarve toetusfondist on Võru linnale eraldatud täiendavalt 25 068 eurot asendus- ja järelhooldusteenuse korraldamiseks ning hooldusperede
toetamiseks.

Võru linnavalitsuse istungitel
Ehituslubade väljastamine
Filmivabrik OÜ-le anti 5950
eurot toetust mängufilmi „Vee
peal” tootmiseks 2019. aastal.
Projekti “Võru linnas üleujutusohu riskide maandamine”
taotluse esitamine
Otsustati osaleda SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt väljakuulutatud
taotlusvoorus „Üleujutusohu riskide maandamine”
projektiga „Võru linnas üleujutusohu riskide maandamine”. Projekti kestvus on kuni 16 kuud (2019–
2021), abikõlblikud kulud kokku kuni 169 200 eurot ja
Võru linna abikõlblik omaosalus projektis kuni 50 760
eurot, mis jaguneb kolme eelarveaastasse.
Taotlus on koostatud maksimaalset toetusesummat
arvestades ja tegelik kulu võib kujuneda väiksemaks.

misel, kes on kaasa aidanud õpilaste/laste töökateks ja
aktiivseteks kujunemisel ning tegelenud pidevalt enesetäiendusega. Tunnustuse saavad kolm õpetajat eelneva aasta töö tulemuste põhjal, üks kuni 8-aastase tööstaažiga noor õpetaja oma väljapaistva töö põhjal ja üks
vähemalt 30-aastase staažiga õpetaja aastatepikkuse töö
põhjal. Tunnustatakse kooli, lasteaia, huvikooli ja erahuvikooli õpetajaid. Taotluse tunnustuse omistamiseks
võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud
haridusasutuse hoolekogule või eraõigusliku haridusasutuse juhatusele, kes teeb nende hulgast oma valiku ja
esitab kandidaadid Võru linnavalitsusele.
Koolieelse lasteasutuse õppekulu vanemate
poolt kaetava osa maksmisest vabastamine
Kinnitati 2019/2020 õppeaastal Võru linna koolieelsete lasteasutuste õppekulu vanemate poolt kaetava
osa maksmisest vabastatud laste nimekirjad.

Ehituslubade väljastamine
Väljastati ehitusluba sademeveetorustiku ehitamiseks
asukohtadega Vilja tänav, Tartu tänav T1, Viki tänav
T1, ehitusluba kaugküttetorustiku ehitamiseks asukohtadega F. R. Kreutzwaldi 54 ja Friedrich Reinhold
Kreutzwaldi tänav ning ehitusload PVC halli ehitamiseks asukohaga Luha 44 ja abihoone ehitamiseks
asukohaga Savi 16.

Linnavara mahakandmine
Otsustati kanda maha Võru Kesklinna Kooli multifunktsionaalse spordiväljaku kunstmurukate, maksumusega 7213 eurot 24 senti ja selle akumuleeritud kulum
7213 eurot 24 senti seisuga 1. juuli 2019. Võru Kesklinna Kooli minijalgpalliväljakul toimunud kunstmurukatte vahetuse ja uue katte paigalduse käigus eemaldati
vana amortiseerunud kate ning utiliseeriti ehitaja poolt.

Kasutuslubade väljastamine
Väljastati kasutusluba laiendatud üksikelamule asukohaga Heina põik 4, kasutusluba laiendatud spordiväljakule asukohaga Kooli 7, kasutusluba üksikelamule asukohaga Kalmuse 7 ja kasutusluba laiendatud
üksikelamule asukohaga Koreli 43.

Isiklike kasutusõiguste seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Petseri tänav T1 kinnistule (pindala
5082 m², sihtotstarve transpordimaa) ning määrati
isikliku kasutusõiguse ala ja tingimused.
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks
Elektrilevi OÜ kasuks Kraavi tänav T1 kinnistule
(pindala 6456 m², sihtotstarve transpordimaa) ning
määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks järgmistele kinnistutele: Tartu tänav
T1, Vabaduse tänav T1, Vilja tänav T2, Vilja tänav
ning määrati isikliku kasutusõiguse ala ja tingimused.

Projekteerimistingimuste kinnitamine
Kinnitati projekteerimistingimused Kooli 6 kinnistule
kaubandushoone laiendamiseks ning hoonestusala
suurendamiseks kuni 10% ulatuses esialgsest lahendusest. Kinnitati projekteerimistingimused ja ehitusala skeem Vee 31 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
Aasta õpetaja komisjoni moodustamine
Moodustati Võru linnavalitsuse alatine komisjon
„Aasta õpetaja komisjon” ning kinnitati komisjoni
koosseis: Anti Allas (esimees, linnapea), Sixten Sild
(aseesimees, abilinnapea), Ene Liivamägi (Võru
Kreutzwaldi Kooli õppejuht), Anita Kikas (haridusnõunik) ja Inge Tolga (kultuurinõunik).
Komisjoni ülesandeks on esitada linnavalitsusele ettepanek nende Võru linna õpetajate tunnustamiseks, kellel
on väljapaistvad töötulemused õpilaste/laste innusta-

Katastriüksuste liitmine
Nõustuti Kanepi 16 (pindala 1200 m², sihtotstarve
100% elamumaa) ja Tulbi 13 (pindala 794 m², sihtotstarve 100% elamumaa) katastriüksuste liitmisega. Moodustatavale katastriüksusele määrati aadress
Kanepi 16 ja sihtotstarve 100% elamumaa.
Projekteerimistingimuste andmiseks avatud
menetluste algatamine
Algatati avatud menetlus Tulika 13 kinnistule üksik-

Kaitseministeeriumi toetus Võru linnale on 14 018
eurot, mis kulub endise Võru naftaterminali reostusuuringu ja reostuse likvideerimise tegevuskava
koostamiseks.
Investeerimistegevuse eelarvesse lisatud investeeringutoetus 20 000 eurot MTÜ-lt Eesti Vigastatud
Võitlejate Ühing on kogutud MTÜ poolt läbi viidud
sinilillekampaania heategevuslikest annetustest ning
planeeritud Võru linna Koreli oja kaldale jõulinnaku
rajamise toetuseks.
Samuti on investeeringute eelarvesse lisatud 57 000
eurot Põllu tänava kruntide soetamiseks riigilt. Krunte
kasutatakse Võrusoo tööstusalal ettevõtluse arendamiseks (kruntide eest tasumine toimub hiljemalt 5 aasta
jooksul, eelarves kajastub see kui pikaajaline kohustus
finantseerimistegevuse eelarve osas).
Vastu võetud lisaeelarve maht on kokku 194 988
eurot ning linnaeelarve maht pärast lisaeelarve vastuvõtmist 27 049 365 eurot.
Projektipõhise sotsiaaltransporditeenuse
osutamise kord
Võeti vastu Võru linna haldusterritooriumilt väljapoole suunatud sotsiaaltransporditeenuse taotlemise, osutamise määramise ja kulude katmise
elamu püstitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks ning avatud menetlus Mündi 15 kinnistule
kaksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste
andmiseks.
Algatati avatud menetlus Kooli 6 kinnistule kaubandushoone laiendamiseks projekteerimistingimuste
andmiseks. Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovib omanik kinnistul laiendada Petseri tänava
suunas kaubandushoonet kuni 220 m² (ehitusalune
pind) ja suurendada hoonestusala 2,5 % ulatuses.
AS-i Võru Vesi poolt korraldatud riigihangete
tulemuse kinnitamine
Läbi viidud ühise riigihanke tulemina kujunesid
teostatavate tööde hinnaks:
 riigihanke „Võru linnas Vilja tänava rekonstrueerimine koos piirkonna torustike ehitamisega I etapp”
võitsid ühispakkujad OÜ Aigren ja Taristu Grupp OÜ
1 828 856,85 euroga, millest Võru linna lepingu mahuks
on 921 945,10 eurot (hinnad ei sisalda käibemaksu);
LINNA LEPINGULINE MAHT on 1 106 334,12
eurot (sisaldab käibemaksu ja ettenägematute tööde
reservi 5%).
 riigihanke „Võru linnas Vilja tänava rekonstrueerimine koos piirkonna torustike ehitamisega ehitustööde I etapp omanikujärelevalve teenus” võitsid ühispakkujad Estpil OÜ ja Lindvill OÜ 11 400,00 euroga,
millest Võru linna lepingu mahuks on 3 150,00 eurot
(hinnad ei sisalda käibemaksu).
LINNA LEPINGULINE MAHT 3 780,0 eurot (sisaldab
nii käibemaksu ja ettenägematute tööde reservi 5%).
Projektides osalemine
Otsustati osaleda partnerina projektis “Vaimse tervise
häiretega eakatele suunatud hoolekandeteenuste arendamine Võrumaal”. Projekti eesmärk on leida vaimse
tervise probleemidega (dementsus, depressioon, ärevus jne) eakatele ja nende perekondadele võimalikult
tõhus, inimeste vajadustest lähtuv, erinevaid osapooli
ühendav ja Võrumaa oludesse sobiv toetavate teenuste
mudel. Projekti kestvus on 1. jaanuarist 2020 kuni
31. detsembrini 2021 ja linna omaosalus 8255 eurot.
Projekti rahastaja on Euroopa Sotsiaalfond, projekti juhtivpartneriks Võrumaa Arenduskeskus ning
partneriteks Võru linnavalitsus, Antsla vallavalitsus,
Rõuge vallavalitsus, Võru vallavalitsus, Setomaa vallavalitsus, MTÜ Elu Dementsusega ja MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus.
Sotsiaalkindlustusameti kohalike omavalitsuste
nõustamisüksuse statistika alusel on Võru linnas 31.
mai 2019 seisuga 2730 puudega inimest, kellest 1572
on vanaduspensionärid. Sama allika statistika järgi
elab Võrus 68 vanaduspensioniealist, kellel on diagnoositud psüühikahäire, ja 223 eakat, kellel on diagnoositud muu puude liik, mille alla jagunevad ka dementsuse sündroomi all kannatajad.

kord. Teenuse eesmärk on võimaldada puudega
isikul, kelle puue takistab isikliku või ühistranspordivahendi kasutamist, kasutada tema vajadustele
vastavat transpordivahendit Võru linna haldusterritooriumilt välja jäävale töökohale, õppeasutusse
sõitmiseks või muude avalike teenuste kasutamiseks.
Teenust on õigust saada rahvastikuregistri andmetel
Võru linnas elaval puudega isikul.
Määrus jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril ning kehtib kuni 2021. aasta 31. detsembrini või kuni Võru
linna poolse projekti omaosaluse rahaliste vahendite
lõppemiseni.
Võru linnavolikogu määruste muutmine
Muudeti Võru Linnavolikogu 20. septembri 2017 määruse nr 14 „Võru linna arengukava 2017–2035“ lisa 1
ja kehtestada see uues redaktsioonis. Arengukava lisa
1 muutmine tuleneb vajadusest arvestada 2019. aastal
teostatud ning 2020. aastaks kavandatud tegevustega
ning vajadusest muuta arengukava tegevuskava ja
investeeringute kava selliselt, et see kajastaks viit eelseisvat eelarveaastat (15. oktoobri seisuga). Määrus
jõustub 2019. aasta 1. oktoobril.
Muudeti Võru Linnavolikogu 12. detsembri 2018
määruse nr 19 „Puudega isiku eluaseme kohandamise
kord” sätteid, mis puudutavad toetuse saajate nimekirja koostamise aluseid. Määrus jõustub 2019. aasta
1. oktoobril.
Otsustati osaleda kaasatud partnerina Horizon 2020
alameetmes „Supporting public authorities to implement the Energy Union” projektiga „Central and Eastern
European Sustainable Energy Union (CEESEU)”. Projekti
tulemusena valmib Võru linnale uus säästva energia ja
kliimamuutuste tegevuskava (SECAP).
Õpilaste arvu suurendamine klassis
Võru Kesklinna Koolil lubati suurendada 2019/2020
õppeaastal õpilaste arvu üle „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus” § 26 lõikes 1 sätestatud piirnormi 1A ja
1B klassis kuni 26 õpilaseni. Võru Kreutzwaldi Koolil
lubati suurendada 2019/2020 õppeaastal õpilaste arvu
üle „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus” § 26 lõikes 1
sätestatud piirnormi 1C, 6A ja 7B klassis kuni 25 õpilaseni. Mullu alustas Võru linnas kooliteed 143 last,
tänavu oli esimesse klassi minejaid 145.
Äriruumide üürilepingute pikendamine
Otsustati pikendada Võru Linnavalitsuse ja MTÜ
Võru Täisevangeelne Hosianna Kogudus vahel
22. septembril 2014 sõlmitud äriruumi üürilepingut
nr 874, tähtajaga kuni 30. september 2020 ning Võru
Linnavalitsuse ja Benefit RMP OÜ vahel 22. septembril 2014 sõlmitud äriruumi üürilepingut nr 869,
tähtajaga kuni 30. september 2020.
Teenuste hindade kehtestamine
Kehtestati väljaspool Võru linnavalitsuse ametiruume
ametniku poolt abielu piduliku sõlmimise kinnitamise – piduliku kombetalituse korraldamise teenuse
hinnad perioodiks 1. jaanuar kuni 31. detsember
2020: Võru linnas (Jüri 12) 75 eurot, Võru linnas
(v.a Jüri 12) 150 eurot, Võru maakonnas 250 eurot
ning väljaspool Võru maakonda 400 eurot.
SA Võru Pensionäride Päevakeskuse nõukogu
esimehele tasu maksmine
SA Võru Pensionäride Päevakeskus nõukogu esimehele
määrati alates 1. augustist 2019 tasu 150 eurot kuus.
Enampakkumise korraldamine
Otsustati korraldada kirjalik enampakkumine Võru
linnas asuva hoonestatud kinnistu, aadressiga Tartu
25 võõrandamiseks alghinnaga 550 000 eurot.
Enampakkumise tulemuste kinnitamine
Korteriomandi aadressiga Vilja 18b-20, Võru (üldpindala 46,3 m²) võõrandamiseks korraldatud kirjaliku
enampakkumise võitjaks kinnitati pakkumus maksumusega 23 702 eurot.
Maakasutuse sihtotstarbe muutmine
Vilja 1 maakasutuse sihtotstarbeks määrati 50% ärimaa ja 50% transpordimaa.

MEELDETULETUS

Muinsuskaitsealal paiknevate hoonete toetusest
Kätte on jõudmas muinsuskaitsealal paiknevate hoonete toetuse taotluse esitamise tähtaeg – 30. september.
Muinsuskaitsealal paikneva hoone toetus on mõeldud Võru vanalinna muinsuskaitsealal paikneva väärtusliku
hoone restaureerimiseks ja remondiks.
Eesmärk on kaasa aidata muinsuskaitseala arhitektuuripärandi, linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt väljakujunenud miljöö säilitamisele, kaitsmisele ja teadvustamisele ning Võru vanalinna välisilme parandamine.
Toetust saab taotleda ehitustegevusele, mis tagab kogu hoone välispiirde kordasaamise. Toetust ei anta toetatava
hoone ehitustegevuse tarbeks vajaliku projekteerimise ega muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks.
Toetust võib taotleda juriidiline või füüsiline isik, kelle omandis on hoone. Toetuse taotlemise aluseks on taotlus.

Toetuse andmisel lähtutakse toetuse eesmärgist, hoone arhitektuursest, kunstilisest või ajaloolisest väärtusest, vanusest, haruldusest, silmapaistvusest, terviklikkusest, paiknevusest linnaruumis, kavandatavate tegevuste vastavusest
hoone säilimise tagamisele, mahust ning mõjust avalikule ruumile.
Täpsem informatsioon: http://www.voru.ee/muinsuskaitsetoetused.
Toetuse taotlemiseks tuleb hiljemalt 30. septembriks esitada Võru linnavalitsuse linnamajanduse osakonnale
allkirjastatud taotlus paberkandjal (Jüri 11, 65605 Võru) või digitaalselt (info@voru.ee).
Diana Vene,
peaarhitekt

Võru Linna Leht 5

September 2019

TASUB TEADA

Tegevustoetuse taotlusi saab esitada 1. oktoobrini!
Linnavalitsusele saab esitada käesoleva aasta 1. oktoobrini (kaasa arvatud) taotlusi 2020. aasta tegevustoetuseks ja ürituste korraldamiseks.
Toetust on võimalik taotleda linnavolikogu kordade alusel.
Toetus noorsootööle ja huvitegevusele
Noorsootöö ja huvitegevuse toetuse andmise kord sätestab Võru linnas
tegutsevatele erahuvikoolidele, mittetulundusühingutele vms toetuse
taotlemise, läbivaatamise ning toetuse andmise ja kasutamise üle järelevalve teostamise. Toetus on suunatud rahvastikuregistris Võru linnas elukoha aadressi omavatele noortele vanuses 7–19 aastat (iluvõimlemisega
tegelevatele lastele ja noortele vanuses 4–19 aastat) ning kes maksavad
osalus- või õppetasu.
Taotlusele lisatakse:
 treenerite/juhendajate ja õpilaste nimekiri (elektrooniliselt);
 koopiad huvitegevuseks kasutatavate ruumide/ehitiste omandiõigust tõendavatest dokumentidest või üürilepingutest;
 planeeritav aasta eelarve;
 huvitegevuse läbiviimise kohtade ja aegade plaan;
 korraldatavate ürituste loetelu;
 lõppenud hooajal tiitlivõistlustel saavutatud tulemused;
 kinnitus õppekavade registreeringu kohta Eesti Hariduse
Infosüsteemis.
Toetus antakse sihtotstarbeliselt üheks eelarveaastaks kindla summana
ühe lapse kohta, kes osaleb huvitegevuses vähemalt üheksa kuud kaks
korda nädalas.
Toetus ürituste korraldamiseks
Linna eelarvest antakse toetust juriidilistele ja füüsilistele isikutele kultuuri-, spordi- ja noorsootööalaste ürituste korraldamiseks tingimusel,
et korraldatav üritus toimub Võrus või on linnaga seotud muul viisil.

Huvikooli õppetasust
vabastamine

Eelmisel õppeaastal vabastati huvikooli õppemaksu tasumisest kokku
51 last. Ka algaval õppeaastal on võimalus taotleda huvikooli õppetasust
vabastamist.
Huvitegevuse toetus on peredele, kelle sissetulek on väiksem kui
1,5-kordne toimetulekupiir. Huvitegevuse toetust saab taotleda 7–19-aastase õpilase ühe huvikooli ühe õppekava õppekulu maksmisest vabastamiseks. Õppimist huvikooli ettevalmistus- ja lisa-aastaklassis ei toetata.
Taotlusi huvitegevuse toetuse saamiseks saab esitada kolm
korda aastas:
 15. oktoober 2019 on taotluste esitamise tähtaeg huvikooli
õppetasust vabastamiseks septembrist novembrini;
 15. jaanuar 2020 on taotluste esitamise tähtaeg huvikooli
õppetasust vabastamiseks detsembrist veebruarini;
 15. aprill 2020 on taotluste esitamise tähtaeg huvikooli
õppetasust vabastamiseks märtsist maini.

Toetuse andmisel eelistatakse:
 Võru linnas toimuvaid üritusi, arvestades ürituse olulisust linna
kultuuri-, spordi- ja noorsootööalase tegevuse edendamisel ja
mitmekesistamisel;
 üritusi, mis ei toimu Võru linnas, kuid toovad piirkonda palju
külalisi ning on piirkondlikult olulised;
 taotlusi, milles on näidatud konkreetne omafinantseeringute
suurus, kaasfinantseerijad ning kaasfinantseerimise suurus;
 meedias kajastatavaid üritusi, mis aitavad kujundada Võru linna
positiivset mainet.
Juhime tähelepanu sellele, et toetust ei anta sõitude jaoks. Erandiks võivad olla sõidud, kus ollakse määratud esindama Võru linna või Eesti riiki.
Tegevustoetus
Linna eelarvest kultuuri-, spordi-, noorsootöö-, haridus- ja sotsiaaltööalase tegevustoetuse andmise kord sätestab, et toetust võivad taotleda
füüsilisest isikust ettevõtjad, mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui
tegevus, millele toetust taotletakse, või sellest tulenev kasu on suunatud
Võru linna elanikele.
Toetuse andmise eesmärk on kultuurilise, sportliku, noorsootöö-, haridus- ja sotsiaaltööalase tegevuse toetamine ning vaba aja sisustamiseks
paremate tingimuste loomine.
Taotlusele lisatakse:
 planeeritav tegevusaasta eelarve;
 tegevuse läbiviimise kohtade ja aegade plaan;
 korraldatavate ürituste loetelu;
 tegevuses osalejate isikukoodidega nimekiri.
Toetus antakse üheks kalendriaastaks taotluses esitatud eesmärkide
täitmiseks.

Huvitegevuse toetuse saamiseks esitab lapsevanem Võru linnavalitsuse
sotsiaaltööosakonda taotluse, millele on lisatud eelneva kuu eluruumi
kulusid tõendavad dokumendid (elektri- ja kommunaalteenuste arved
ning vajadusel üürileping). Kui laps osaleb huviõppes erahuvikoolis,
tuleb lisaks esitada huvikooli tõend huvikoolis õppimise ja õppetasu
suuruse kohta. Munitsipaalhuvikoolis (Võru Spordikool, Võru Muusikakool, Võru Kunstikool) õppimise puhul huvikooli tõendit vaja esitada
ei ole.
Sotsiaaltööspetsialist kontrollib taotluse vastavust „Sotsiaaltoetuste
määramise ja maksmise korra“ tingimustele. Otsuse toetuse andmise
või sellest keeldumise kohta teeb komisjoni ettepanekul linnavalitsus.
Huvitegevuse toetus kantakse kooli arvelduskontole kümne tööpäeva
jooksul otsuse tegemisest.
Toimetulekupiiri arvutamine
Toimetulekupiir on summa, mis jääb perele kätte pärast seda, kui sissetulekust on maha arvatud eluruumide kulu. 2019. aastal on riiklikult
kehtestatud toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele täiskasvanud liikmele 150 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekpiir on 180 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise
liikme toimetulekupiir on 120 eurot kuus.

Toetus puuetega inimeste organisatsioonidele
Puuetega inimeste organisatsioonidele toetuse andmise korra eesmärk
on organisatsiooniliikmete ühistegevuse toetamise kaudu puuetega inimeste aktiviseerimine, rehabiliteerimine ja iseseisva toimetuleku suurendamine, puuetega inimeste vajaduste ja prioriteetide määratlemine,
puuetega inimeste elu puudutavate teenuste ja abinõude osutamine ning
hindamine.
Toetust makstakse vastavalt rahvastikuregistri andmetel Võru linnas
registreeritud puuetega inimeste arvule organisatsioonis.
Taotlusele lisatakse:
 taotleja organisatsiooni esindamiseks õigust omava isiku poolt
allkirjastatud liikmete nimekiri;
 organisatsiooni arengu- või tegevuskava (järgmiseks aastaks).
NB! Palume kindlasti üle kontrollida lisatud nimekirjades olevate isikute
nimede vastavus isikut tõendava dokumendiga!
Üldine info
Toetuse saajad on kohustatud esitama linnavalitsusele toetuse kasutamise kohta aruande, mille esitamise kuupäevad on kirjas eelnimetatud
kordades.
Toetuse taotlus koos kõikide nõutud lisadokumentidega saata hiljemalt 1. oktoobriks 2019 (kaasa arvatud) e-posti aadressil info@voru.ee
või linnavalitsuse aadressil Jüri 11, 65620 Võru või tuua linnavalitsuse
infosaali. Toetuse taotlejatel palume täita taotlused täpselt, korrektselt
ja kontrollitud andmetega.
Toetuste andmise korrad ning taotluste ja aruannete blanketid leiate
linna veebilehelt www.voru.ee ja linnavalitsuse infosaalist.
Inge Tolga,
kultuurinõunik
Eve Ilisson,
sotsiaaltööosakonna juhataja

Näited:
 Ühe lapsega üksinda last kasvatav pere: 150 + 180 = 330 eurot.
Selle pere toimetulekupiiriks pärast eluaseme kulude mahaarvamist on 330 eurot. Huvitegevuse toetuse taotlemise õiguse arvutamiseks tuleb toimetulekupiir korrutada 1,5-ga. Seega on õigus
huvitegevuse toetust lapsele taotleda sellel perel juhul, kui pärast
eluaseme kulude maha arvamist jääb perele vähem kui 495 eurot.
 3-liikmeline perekond, kus on 2 täiskasvanut ja 1 alaealine laps:
150 + 120 + 180 = 450 eurot. Lapsele huvitegevuse toetuse taotlemise õigus tekib perel, kus pärast eluaseme kulude mahaarvamist
jääb perele vähem kui 450 x 1,5 = 675 eurot.
 4-liikmeline perekond, kus on 2 täiskasvanut ja 2 alaealist last:
150 + 120 + 180 + 180 = 630 eurot. 630 x 1,5 = 945 eurot.
 5-liikmeline perekond, kus on 2 täiskasvanut ja 3 alaealist last:
150 + 120 + 180 + 180 + 180 = 810 eurot. 810 x 1,5 = 1215 eurot.
 5-liikmeline perekond, kus on 2 täiskasvanut, 2 alaealist last ja
1 täiskasvanud laps: 150 + 120 + 180 + 180 + 120 = 750 eurot.
750 x 1,5 = 1125 eurot.
Eve Tšegurov,
sotsiaaltööspetsialist

SOTSIAALTÖÖ

Koostöös keedetud
suvine supp
Ühel kevadisel märtsikuu päeval pöördus sotsiaaltööosakonna poole
Võru Elupuu koguduse pastor Kaupo Kant ja tegi meile huvitava koostööettepaneku. Kaupo ja tema juhitav kogudus soovisid anda oma
panust Võru linna laste heaolusse ning tegid ettepaneku ühendada
jõud suvel koguduse köögi baasil Võru linna lastele sooja söögi pakkumise korraldamiseks.
Lõime käed ja esimese asjana leppisime kokku külastada õppekäigu korras Valgas tegutsevat MTÜ-d Valga Abikeskus, kus teadsime olevat pikaajalisi kogemusi laste suvise toitlustamise alal. Abikeskuse juht Teresa Sale võttis meie väikese delegatsiooni lahkesti
vastu ja saime hea ülevaate MTÜ tegevusest ning sealhulgas ka laste
toitlustamisest.
Pärast Valga külastust hakkas peale tõsine töö, et projekti ellu viia.
Kõige olulisem oli leida projektile rahastus, sest palja entusiasmi ja
tahtega söögilauda ei kata. Toiduainete ostuks pani oma õla alla Võru
linna pikaaegne toetaja MTÜ Koos Laste Heaks eesotsas Toomas
Paluga.
Eesti Toidupank eesotsas Piet Boerefijniga toetas samuti projekti
rahastamist. Töötukassa Võrumaa osakonna abiga saime projekti tööpraktikandi ja Elupuu kogudus mobiliseeris appi oma vabatahtlikud
koguduse liikmed. Sotsiaaltööosakonna lastekaitsetöötajate osaks jäi
lastele ja peredele info jagamine ja teavitustöö tegemine.
Projekti ettevalmistamise käigus pidime kogema mitmeid tagasilööke ja ajuti tundus, et liikusime tempos ikka kaks sammu edasi ja
ühe sammu tagasi. Vaatamata tagasilöökidele suutsime siiski 19. juulil
projektiga alustada. Sooja sööki saime pakkuda 12 korda ja keskmine
sööjate arv oli 25 inimest. Pooleteise kuu jooksul külastas meie suvist
söögikohta 300 sööjat.

Üsna kiiresti saime selgeks, millised toidud lastele maitsevad ja
vastavalt sellele koostasime ka menüü. Pakkusime praade, suppe ja
magustoite ning juurde värskeid salateid. Jagasime ülejäänud toitu
peredele koju kaasa ja seda põhimõttel, et midagi valmistatust ei peaks
minema prügikasti.
29. augustil oli viimane toidupakkumise päev ja ühtlasi suvise projekti lõpetamine.
Täname teid kõiki, kes te andsite oma panuse selle nimel, et laste
suvise toitlustamise projekt õnnestuks! Köögis valmistasid toitu Tiit
Toome, Reet Kaasma ja tööpraktikant Janika Ristisaar. Erinevates tegevustes abistasid vabatahtlikud Rainer Gapfauf, Maria Kaasma, Tiina
Toome, Tea Ausin, Sirje Soa ja Kristi Järg.
Oma õla pani alla Võru Toidupanga koordinaator Ove Palo, kes toimetas kohale lastele söömiseks terve mäe arbuuse ja muud toidukaupa,
mida pered said koju kaasa võtta.
Tänusõnad tahame edastada Eesti Töötukassa Võru osakonnale ja
teenusekonsultant Külli Velkmannile, kelle korraldusel saime projekti
abiks tööpraktikandi, ning Veterinaar- ja Toiduameti Võrumaa keskuse
peaspetsialistile Tiiu Tammele, kes meid lahkelt nõustades jagas näpunäiteid toitlustamise hügieeninõuete täitmiseks.
Kui seekord alustasime täiesti tühjalt kohalt, omamata sellise projekti korraldamiseks eelnevat kogemust, siis järgmisele suvele läheme
vastu juba tunduvalt targemate ja kogenumatena. Ei ole välistatud, et
ka järgmisel suvel proovime potid ja pannid tulele panna ning pakkuda
lastele sooja toitu.
Ilusat kooliaastat meie suvistele sööjatele ja kõigile kooliteed alustanud Võru linna lastele!

Üks paljudest lastest suvises söögikohas maiustamas.

Laste suvise toitlustamise
projekti korraldanud meeskonna nimel
Eve Ilisson,
sotsiaaltööosakonna juhataja
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14.00–16.00 „Kuidas tervist arvestades teha õiget karjääri- ja
elukutsevalikut ja kuidas töötukassa teenused seda toetavad”
Käsitletakse teemat, kuidas tervist arvestades teha õiget karjääri- ja
elukutsevalikut, ning tutvustatakse töötukassa karjäärinõustamise
teenust.
Toimumiskoht: Eesti Töötukassa Võrumaa osakond, Jüri 19a, Võru
Korraldaja: Eesti Töötukassa Võrumaa osakond, EVEA
Info: Gea Meriste, gea.meriste@tootukassa.ee, tel 786 8762
Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.

Võru maakonna ettevõtlusnädal
28.09-11.10.2019

Üritustele registreerimine:
https://ettevotlusnadal.ee/uritused/voru/ või https://vorumaa.ee/
Reede, 28.09
10.00–13.00 Avasündmus TURG (Sulbi Mihklilaat)
Laadal on telgiga kohal Võrumaa Arenduskeskus. Jagame kohapeal infot
maakondliku arenduskeskuse teenuste ja ettevõtlusnädala ürituste kohta, pakume tasuta ettevõtlusnõu ja arutleme ettevõtlusvõimaluste üle.
Toimumiskoht: Roosu talu, Sulbi küla, Võru vald
Korraldaja: Võrumaa Arenduskeskus
Info: Eliis Ermel, eliis.ermel@vorumaa.ee, tel 521 7705
Üritus on tasuta!
Kolmapäev, 2.10
14.30–17.00 Rõuge valla ettevõtluspäev
Teaduspargi Tehnopol innovatsioonijuht Kadi Villers teab, et paljud
Eesti ettevõtted võiksid olla oma tegevuses palju edukamad, kui nad
vaid julgeksid. „Mul läheb päris hästi,“ võib Kadi sõnul olla hukutav
lause, mis pidurdab arengut. Kadi räägib innovatsiooni eri tüüpidest ja
võimalustest oma ettevõttes innovatsiooni võimendada.
Toimumiskoht: Mõniste rahvamaja, Kuutsi küla, Rõuge vald
Korraldaja: Rõuge Vallavalitsus, Tehnopol
Info: Anneli Piigli, ettevotlus@rauge.ee, tel 5388 4943
Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.
Neljapäev, 3.10
10.30–15.00 Kagu-Eesti noorte ettevõtluspäev
„Esimene samm sinu unistuseni”
Esimesed ettevõtluskogemused saadakse juba koolis, tegutsedes minivõi õpilasfirmas. Kuidas luua kooliettevõte, millel oleks tulemust ka
pärisettevõttena? Õppimine läbi mängu on kõige efektiivsem ja noorte ettevõtluspäeval just seda teemegi. Parimaid praktikaid ja õpetlikke
kogemusi jagavad Tallinna Teaduspargi Tehnopol juhendajad. Tule ja
osale start-upi kiirkursusel ning loo alus oma edu kasvuks!
Toimumiskoht: Ringtalli külastuskeskus, Sangaste mõis, Lossiküla,
Otepää vald, Valgamaa
Korraldaja: Võrumaa Arenduskeskus, Põlvamaa Arenduskeskus, Valgamaa Arenguagentuur, Tehnopol
Info: Eliis Ermel, eliis.ermel@vorumaa.ee, tel 521 7705
Üritus on tasuta! Registreerimine toimub läbi koolide.
Esmaspäev, 7.10
10.00–15.00 Turismipäev „E-kaubandus turismis“
Üha rohkem sooritatakse tellimusi ja oste läbi e-keskkonna. E-turundus
on tänapäeval möödapääsmatu, kuid kuidas saab e-kaubandust turismis rakendada? Oma kogemusi ja häid nippe tulevad jagama Piletilevi
OÜ (E-kaubanduse Liidu liige) ja EDHotels. Antakse ülevaade ka Põlva
ja Võru maakonna turismivaldkonnast.
Toimumiskoht: Siidrikoda OÜ, Orava talu, Valgjärve küla, Kanepi vald,
Põlva maakond
Korraldaja: Võrumaa Arenduskeskus, Põlvamaa Arenduskeskus, MTÜ
Setomaa Turism
Info: Kadri Moppel, kadri.moppel@vorumaa.ee, tel 5331 1919
Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.
10.00–13.00 „Tööjõud Euroopast ja mujalt“
Kuidas lahendada või leevendada oma ettevõttes tööjõupuudust võõrsilt tuleva tööjõu abil? Räägime sellest, kuidas värvata võõrtööjõudu
Euroopa Liidust ja mujalt, millised on tänased kitsaskohad ja kuidas
neid lahendada.
Toimumiskoht: Eesti Töötukassa Võrumaa osakond, Jüri 19a,Võru
Korraldaja: Eesti Töötukassa Võrumaa osakond, EVEA
Info: Gea Meriste, gea.meriste@tootukassa.ee, tel 786 8762
Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.

Teisipäev, 8.10
10.00–17.00 Avatud ettevõtete päev
Ettevõtlusnädala raames toimub teist korda üle-eestiline avatud
ettevõtete päev, kui paljud Eesti ettevõtted avavad ukse oma
telgitagustesse. Tule sinna, kuhu tavaliselt ei pääse! Kohtu põnevate
inimeste, inspireerivate keskkondade ja uute teadmistega! Avatud
ettevõtete päeval on võimalik kõikidel inimestel sh koolidel külastada
ettevõtteid üle Eesti.
8. oktoobril avavad enda uksed ka Võru maakonna ettevõtted.
Toimumiskoht: Võru maakond
Korraldaja: Maakondlike arenduskeskuste võrgustik
Info: Säde Otsa, sade.otsa@ettevotlusnadal.ee, tel 5564 0054
Üritus on tasuta, kuid külastusele on vajalik eelnev registreerimine.
10.00–16.00 Cake Festival
Oma asi vajab turuletoomist – tule kauplema ja/või näitama oma
tooteid ja teenuseid! KEIK-is on üle 100 ettevõtte, mõned neist avavad
oma töökodade uksed külastusteks.
Toimumiskoht: Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus, Räpina mnt 12,
Võru
Korraldaja: Alomer OÜ (Koogimeister)
Info: Merili Kiil, koogimeistermerli@gmail.com, tel 515 7265
Üritus on tasuta. Kauplemiseks vajalik eelnev registreerimine.
10.00-17.00 „Kuidas teenida omatulu” koolituse esimene päev
Kahepäevase koolituse avapäeval Stedingu majas räägime, miks
omatulu teenimine MTÜ-s on oluline ja kuidas omatulu teenida,
jagame kogemusi. Koolitust veab eest Indrek Maripuu Loovusaidast.
Toimumiskoht: Stedingu kohvik, Fr. R. Kreutzwaldi 15, Võru
Korraldaja: Võrumaa Arenduskeskus
Info: Katrin Volman, katrin.volman@vorumaa.ee, tel 525 1750
Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.
10.00–14.00 Teemahommik „Tulevik on kohal“
Räägime, kuidas tehisintellekt muudab meie igapäevaelu, kuidas
panna arvuti andmeid ise automaatselt analüüsima ning kuidas
õpetada välja lihtsaid masinõppe mudeleid.
Toimumiskoht: Puidutöötlemise ja mööblitootmise
kompetentsikeskus TSENTER, Pärna tee 1, Väimela
Korraldaja: Puidutöötlemise- ja mööblitootmise kompetentsikeskus
TSENTER, Swedbank AS
Info: Kaido Mäesalu, kaido@tsenter.ee, tel 511 2021
Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.
14.00–16.45 Start-upiliku äriplaani loomine ja arendamine
KEIK ja Tehnopol esitlevad: (idu)ettevõtja, tule ja tee korda oma
äriplaan! Ettevõtlusnädala raames alustavad koostööd Kagu-Eesti
Innovatsioonikeskus ja Tehnopol, et tuua kokku piirkonna edumeelsed
(idu)ettevõtjad ning ettevõtlusega alustada soovijad.
Toimumiskoht: Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus, Räpina mnt 12, Võru
Korraldaja: Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus
Info: Anita Hoole, anita.hoole@keik.ee, tel 601 6160
Üritus on tasuta, kuid külastusele on vajalik eelnev registreerimine.
Kolmapäev, 9.10
8.00–16.00 Üle-eestiline majandus- ja ettevõtlusteemaline e-viktoriin
Viktoriinil on oodatud osalema 7.–9. klasside õpilased ning
küsimustele saab vastata nii eesti kui ka vene keeles. Viktoriin toimub
e-keskkonnas http://e-docs.ja.ee/moodle.
Korraldaja: Junior Achievement Eesti
10.30–15.15 Ettevõtluspäev „Kuidas e-pood ettevõtjale kasu toob?“
Virtuaalses keskkonnas tehakse oluline osa äritehingutest, pole tähtis,
kas sinu äri on suur või väike – võimalusi jagub kõigile. Praktilisi näiteid
ja soovitusi jagavad ettevõtjad Ott Pärna, Martin Lond, Ivo Ukris ning
Indrek ja Martin Haavistu. Tule ja osale ning loo alus oma edu kasvuks!
Toimumiskoht: Võru kultuurimaja Kannel, Liiva 13, Võru
Korraldaja: Võrumaa Arenduskeskus, Põlvamaa Arenduskeskus,
Valgamaa Arenguagentuur
Info: Ivi Martens, ivi.martens@vorumaa.ee, tel 5349 7303
Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.

10.00–17.00 „Kuidas teenida omatulu” koolituse teine päev
Kahepäevasel koolituse teisel päeval Stedingu majas räägime, miks
omatulu teenimine MTÜ-s on oluline ja kuidas omatulu teenida,
jagame kogemusi. Koolitust veab eest Indrek Maripuu Loovusaidast.
Toimumiskoht: Stedingu kohvik, Fr. R. Kreutzwaldi 15, Võru
Korraldaja: Võrumaa Arenduskeskus
Info: Katrin Volman, katrin.volman@vorumaa.ee, tel 525 1750
Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.
17.00–20.00 Setomaa aasta ettevõtja 2019
Setomaa päeva tähistamine kontsert-aktusega ja Setomaa valla
ettevõtjate tunnustamine. Setomaa aasta ettevõtja auhinna
väljaandmine.
Toimumiskoht: Värska kultuurimaja, Pikk 12, Värska alevik
Korraldaja: Setomaa Vallavalitsus
Info: Jane Vabarna, jane.vabarna@gmail.com, tel 528 4390
Sündmus on tasuta!
19.00–21.00 Euroopa filmikohvik esitleb –
Tamas Almási dokumentaal „Vedel kuld“
Võrumaa maakonna ettevõtlusnädala raames toob Euroopa filmikohvik vaatajateni Tamas Almási dokumentaalfilmi „Vedel kuld“.
14. septembril esilinastunud Tamas Almási uus dokumentaal „Vedel
kuld“ uurib, kuidas kiiresti muutuvad tingimused võivad mõjutada
sajandipikkust veinivalmistamise traditsiooni.
Magus Tokai vein on üks tuntumaid Ungari eksporttooteid, olles
ülemaailmselt hinnatud luksuskaup. Almási dokumentaal uurib
perfektselt viimistletud veinivalmistamise protsessi ja erinevaid
tootmisarengut mõjutavaid väliseid tegureid. Film kirjeldab
kliimakriisi mõju ettevõtlusele, keskendudes järjest ebastabiilsematele
loodusressurssidele ning muutustele, mis mõjutavad ülemaailmset
turgu. Dokumentaalis intervjueerib Almási erinevaid eksperte, et
saada teada, kas kaubamärk suudab säilitada oma kvaliteeti ja tulla
toime inimeste pidevalt muutuvate maitse-eelistustega. Pärast filmi
on külastajatel võimalik Kandle kohvikus nautida tasuta teed, kohvi ja
suupisteid ning arutleda filmis kajastatud teemadel.
Filmikohvikute sarja toetavad Euroopa Liit ja Võrumaa Arenduskeskus.
Toimumiskoht: Kino Kannel, Liiva 13, Võru
Korraldaja: Europe Directi teabekeskus – Võru
Info: Eliis Ermel, eliis.ermel@vorumaa.ee, tel 521 7705
Üritus on tasuta!
Neljapäev, 10.10
09.00–15.30 „Kuidas ettevõtja saab panustada töötajate heaollu?”
Ettevõtjatele suunatud heaolupäev, milles räägime tööandja
võimalustest panustada oma töötajate liikumisse ja heaollu. Luubi
alla võetakse töötajate vaimne tervis töökohal ja selle seosed firma
edukusega. Tutvustatakse tervise- ja spordikulude kompenseerimise
veebipõhist teenust SportID. Esmakordselt leiab aset Võru maakonnas
alustanud uute ettevõtjate märkamise ehk „lusikapidu“. Päev lõpeb
Võru linnaruumi seiklusmänguga.
Toimumiskoht: Stedingu kohvik, Fr. R. Kreutzwaldi 15, Võru
Korraldaja: Võrumaa Arenduskeskus, Võru Linnavalitsus, Võrumaa
Spordiliit
Info: Merylin Viin, merilyn.viin@vorumaa.ee, tel 5309 1046
Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.
Reede, 11.10
10.00–15.00 Noortepäev „Idee Starter – millise ideega alustada
enda minifirmaga?“
Ideede genereerimise päev põhikoolidele. Päeva läbiviija on Harald
Lepisk Victory Trainings OÜ-st. Inspiratsioonilugusid räägivad
minifirma Burbel ja õpilasfirma Cheeset esindajad. Toimub ideede
arendus ja nende testimine ideelaadal kaasõpilaste peal. Külalisesineja
on 2016. aastal Eesti parimaks õpilasfirmaks kuulutatud nn söödavate
lusikate tootja Spoony asutaja Kaspar Kuus.
Toimumiskoht: Võru kultuurimaja Kannel, Liiva 13, Võru
Korraldaja: Võrumaa Arenduskeskus
Info: Eliis Ermel, eliis.ermel@vorumaa.ee, tel 521 7705
Üritus on tasuta! Registreerimine toimub läbi koolide.
Üritustele registreerimine: https://ettevotlusnadal.ee/uritused/voru/
või https://vorumaa.ee/.
Korraldajad: Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus
TSENTER, Eesti Töötukassa, Võrumaa Arenduskeskus, Põlvamaa
Arenduskeskus, Valgamaa Arenguagentuur, Setomaa Turism, Swedbank
AS, Võru Linnavalitsus, Võru Vallavalitsus, Rõuge Vallavalitsus, Antsla
Vallavalitsus, Setomaa Vallavalitsus, Europe Directi teabekeskus –
Võru, Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus, Võru Spordiliit, Maakondlike
arenduskeskuste võrgustik.
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ESIMENE KOOLIKELL

TASUB TEADA

Lastekaitse Liit pakub noortele võimalust Hetki Võru linna koolide avaaktustelt
saada stipendiumi oma ande arendamiseks!
Tänavu 2. septembril läks Võru linnas kuude üldhariduskooli 1574 noort inimest.
Esimesse klassi minejaid oli 145.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fondi allfondina tegutsev Lastekaitse Liidu Fond toetab iga-aastaselt
põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, eesmärgiga laiendada võimalusi oma ande edasi
arendamiseks. Stipendiumitaotlusi võetakse vastu kuni 15. oktoobrini.
Personaalset stipendiumit jagatakse välja alates 2003. aastast – osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel, aga ka huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks.
MTÜ Lastekaitse Liit tänab ACE Logistics Estonia AS-i meeskonda ja kliente, kelle toetusel tuleb
2019. aasta stipendiumiteks jagamisele 10 000 eurot.
Rohkem informatsiooni ja abi taotlemisel leiad veebiaadressilt https://www.lastekaitseliit.ee/
lastekaitse-liidu-fond/.
Helen Saarnik,
MTÜ Lastekaitse Liidu projektijuht

Võru Gümnaasiumis tähistati kooli algust ühise hüppega. Foto: Ulis Guth

Võru Okasroosikese lasteaia saalis toimub
teisipäeval, 1. oktoobril kell 17.15
lapsevanemate koolitus

Muinasjutumaa
koolitused lapsevanematele

Võru Okasroosikese
lasteaia
saalis
toimub
„KUIDAS
TULLA TOIME
LAPSE
JONNIGA?“

Võru Kreutzwaldi
Kooli rongkäik kulges
seekord läbi
kesklinna, haarates
endaga tuhatkond
inimest.
Foto: Ulis Guth

teisipäeval, 1. oktoobril kell 17.15

 Kas oled tundnud ennast abitu ja vihasena, kui laps jonnib?
lapsevanemate
koolitus
 Kas
oled tundnud end kord
liiga leebe
või järeleandlikuna ja siis jälle liiga rangena?
„KUIDAS 
TULLA
TOIME
LAPSE
JONNIGA?“
Kas tunned
ennast süüdi,
kui oled
jonniva lapsega olnud kärsitu või liiga kehtestav?

< Uued õpilased
sisenemas
Võru Kesklinna
Kooli.
Foto: Tõnis Anton

•Kas oled tundnud ennast abitu ja vihasena, kui laps jonnib?
Lühiloengu kestus on 1,5 tundi.
•Kas oled tundnud
end kord liiga leebe või järeleandlikuna ja
siis jälle liiga rangena?
Lektor: Gordoni perekooli koolitaja Anti Einpaul
•Kas tunned ennast süüdi, kui oled jonniva lapsega olnud
Lapsed või
saab liiga
koolituse
ajaks jätta Okasroosikese lasteaia valverühma (Klaabu).
kärsitu
kehtestav?
*Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Lühiloengu kestvus on 1,5 tundi.

Lektor: Gordoni perekooli koolitaja Anti Einpaul

AJALUGU

KONKURSS

Lapsed saab koolituse ajaks jätta Okasroosikese lasteaia valverühma
(Klaabu)!

Oktoobri lõpuni on võimalus osaleda Võrumaa fotojahil „Euroopa Liidu eri“

Elust Võru linnas 1915. aastal

Võrumaa Turism koostöös Europe Directi Võru
teabekeskusega
on algatanud
kuni 31. oktoobrini
*Projekti
on rahastatud
kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.
kestva Võru maakonna fotojahi „Euroopa Liidu
eri.“ Fotojahi eesmärk on inspireerida inimesi
Võru maakonnas ringi liikuma, avastama veel
leidmata ja juba leitud paiku, mida pildile püüda.
Kõiki jahitavaid asukohti ühendab see, et need
objektid on valminud Euroopa Liidu erinevate
fondide abil.
Võistluses osalejad peavad leidma paikade nimekirjast endale meelepärased, võtma kaasa sõbrad
ja pere ning tegema nendes kohtades pildi. Pildid
tuleb üles laadida https://fotojaht.visitvoru.ee/
kodulehele.
Samal lehel saab oma lemmikpiltide poolt ka
hääletada. Fotojahil osalejate vahel loositakse välja
lahedaid auhindu. Peaauhinnaks on 200-eurone
elektroonikapoe kinkekaart.
Võru linnast võib leida 12 erinevat objekti,
Kõikide Eestis Euroopa Liidu fondide abil ellu
mida soovitame kindlasti üles otsida ja pildile
püüda. Valikus on nii tuntud turismiatraktsioo- viidud projektide kohta leiab infot veebilehelt
nid kui ka kohaliku kogukonna jaoks olulised www.struktuurifondid.ee.
koolid.

Üle hulga aja
oli pühapäewa õhtul linna puiestikus rohkem elawust näha:
astus ette soldatite balalaikade ja laulukoor. Sissetulek, mida
wabatahtliste annetuste näol saadi, läks Petrogradi brigaadi
Komitee hääks.
Kuigi soldatite etteasted õieti mingisuguseid nõudeid rahuldada ei jõua, igawuse eemalepeletamiseks wõiksid nad weelgi
korduda. Mõistlikum on igatahes pargis wärskes õhus jalutada,
kui kino sumpunud õhus kahtlaste piltidega nägemist rikkuda.
Wõru Teataja nr. 69, 01.09.1915
Awalik küsimine. (Toimetusele saadetud)
Paluks aust. Kooliõpetajatelt küsida, kas nende poolt wäikestele õpilastele kinos käimine, kus tapmised, rööwimised,
petmised ja eksitamised esinewad, on soowitatud wõi mitte?
Kui ei – mis on siis selle nähtuse kõrwaldamiseks ette wõetud?
Wõru Teataja nr. 75, 22.09.1915
Lisainfo:
Aigi Young,
Europe Direct Teabekeskus Võru koordinaator,
aigi.young@vorumaa.ee

Vanu ajalehti sirvis
Võru Gümnaasiumi
raamatukoguhoidja
Maris Kütt
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Võru linn tähistas oma 235. sünnipäeva
Võru linn tähistas tänavu oma
235. sünnipäeva 16.–18. augustil
toimunud traditsiooniliste linnapäevadega, mille mitmekesine
programm pakkus ühtviisi põnevust igale vanusegrupile.
Kolm päeva väldanud pidustuste ühendavaks teljeks kujunesid perepäevad „Koton om hää“,
mis nagu valdav osa linnapäevade
teistest sündmustest toimusid
uuenenud ajaloolisel keskväljakul. Kireva sündmusteahela käivitas traditsiooniliselt linlaste
ja külaliste ühine rongkäik, mis
algas seekord Kreutzwaldi pargist ja kulges mööda Katariina
alleed uuenenud ajaloolisele Võru
keskväljakule.
Seal jätkati muusika-, käsitöö-,
spordi-, tantsu- ja kunstiprogrammiga ning vanatehnika näituse ja
tutvustusega. Ühtlasi said pidulised maitsta hiigelsuurt sünnipäevatorti ja Eesti pikimat sõira.

Pidustuste avapäeva lõpetas
südaööni kestnud rahvapidu tantsuga, kus oma muusikat esitasid
Goldies Oldies Võru sõpruslinnast
Suwalkist ning kohalikud ansamblid Gelm ja Hea Story.
Laupäeva hommikul avati
keskväljakul Võru linnapäevade
laat ning jätkusid perepäevad
„Koton om hää“. Tihedas sünnipäevaprogrammis väärib eraldi
äramärkimist 15. korda toimunud
1784 meetri linnajooks, mis koondus tänavu uuendusena keskväljakule ja selle vahetusse ümbrusse.
Spordiprogrammi traditsiooniliseks osaks oli ka rammumeeste
võistlus „Võru linna vägilane
2019“. Samuti pakuti sporti ja
liikumist Tamula rannas JJ-Street
Tantsukooli noortealal.
Pidustuste teise päeva lõpetas
sünnipäevakontsert Tamula järvelaval, kus esines Marju Länik
ansambliga. Samas anti üle ka
Võru linna teenetemärk ning
toimus konkursside „Kaunid
kodud 2019“ ja „Lilleline Võru“
parimate tunnustamine. Kõige
lõpuks sai nautida imelisi värve
ja kujundeid pakkunud ilutulestikku ning pärast järvekontserti
ootas rahvast keskväljakul Võru
ajalugu tutvustav suursugune
videoinstallatsioon.
Pühapäev oli peamiselt puhkpillimuusika päralt, kuna ohjad
anti linnapäevadega samaaegselt
toimunud XXIV rahvusvahelise
festivali Võru Vaskpillipäevad esinejate kätte. Kui enamik vaskpillipäevade sündmusi toimus Kandle
kultuurimajas, siis viimaseks päevaks koliti tänavale. Linnapäevade
mitmekesise programmi lõpetas
õhtupoolikul keskväljakul pidupäevakontsert „Võru kõla – 235“
Peterburi ja Eesti muusikatalentide suvesümfoonia, Eesti Noorte
Kontsertorkestri, Festivalibrassi ja
solistide esituses.
		
Ulis Guth

> Linnapäevade rongkäik
suundumas Kreutzwaldi pargist
mööda Katariina alleed Võru
keskväljakule. Foto: Ulis Guth

< Ettevalmistused XVI
1784 m linnajooksuks.
Foto: Marianne Mett
Järgnenud avakontserdi
juhatasid sisse Võru linna
lasteaedade lapsed.
Foto: Marianne Mett
< Osa perepäevade spordiprogrammist – Võru
linna „väikesed vägilased“
kumme kantimas.
Foto: Marianne Mett
> Marju Länik ja tema
ansambel järvelaval
rahvast hullutamas.
Foto: Marianne Mett

Võru linna teenetemärgi sai
Malle-Hedi Henning.
Võru linna lillelised objektid:
 Kodukohvik Koidula –
F. R. Kreutzwaldi 42
 OÜ Cy riided –
F. R. Kreutzwaldi 118-4
 Liiva tn 16 korteriühistu –
Liiva 16
Võru linna kauneim kodu:
 Kaunis individuaalelamu –
Kalmuse 25 (Taimar Taaber ja
Ly Räbovõitra)
< Linna sünnipäeva puhul tunnustuse
pälvinud Tamula rannas linnajuhtide seltsis.
Foto: Diana Ruitlane-Rüütli

Laval on
Võru sõpruslinnast
Suwalkist saabunud
Goldies Oldies,
kes oma trummari
puudumisel
kasutas kohaliku
löökriistamängija
Andres Neissari abi.
Foto: Ulis Guth
> Linna
sünnipäevaks
valminud tort.
Foto: Marianne Mett
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Võrus sõideti Lõuna-Eesti
ralli kaks linnakatset

KUU PILDIS

Võru linna sünnipäevaks
valmis Eesti suurim sõir

Reede, 30. augusti õhtul Võru linnatänavatel sõidetud 17. Lõuna-Eesti ralli
kaks lisakatset tõi vihmast hoolimata raja veerde uudistama sadu rallisõpru.
Võistlus kuulus Eesti autoralli ametlikku meistrivõistluste kalendrisse ja
taas ka Läti autoralli meistrivõistluste sarja.
Ralli käigus sõideti Võru linnas ja Võrumaa teedel kahe päeva jooksul
kokku 11 kiirukatset ning läbiti 110,44 katsekilomeetrit. Võru keskväljakult
startinud ja samas ka finišeerinud ralli võitsid Ford Fiesta WRC-l kihutanud
Georg Gross ja Raigo Mölder.

13. augustil valmis Võrumaa Talupidajate Liidu ja kaubamärgi Uma Mekk
eestvedamisel ning Vana-Võromaa juustutootjate koostöös ilmselt senini
suurim sõir maailmas, kindlasti suurim ja pikim sõir – Võrumaa talunike
kingitus Võru rahvale linna 235. sünnipäevaks.
Eesti pikimat sõira sai näha ja maitsta 16. augusti õhtupoolikul, kui linnapäevade rongkäik kandis sõira Võru keskväljakule, kus see lahti lõigati ning
linnarahvale ja külalistele mekkimiseks anti.
Sõir kaalus 106 kg (235 naela, nagu Võru linnal iga) ja oli 4 + 1,5 meetrit
pikk. Sõira valmistamiseks kulus 120 kg kohupiima, lisaks munad, või ja
köömned, nagu korralikule sõirale kohane.
Sõir valmis Nopri talu meiereis Nopri, Kõrgemäe, Kriguli ja Metsavenna
talu ning OÜ Juustupoisid osalusel.
Pidulised linna keskväljakul hiigelsõira mekkimas. Foto: Ulis Guth >

Laste mängulaeva Rosilla ristimine Tamula rannas
Võru linna 235. sünnipäeva pidustuste sissejuhatuseks avati Tamula
rannas pidulikult laste mängulaev
Rosilla.
Laeva omanäoline ja ainulaadne nimi viitab Tamula järve
olulisele osale – Roosisaare sillale ning annab lastele võimaluse
kujutada ette Tamula randa maabunud uue muinasjututegelase
seiklusi. Laeva õnnistajaiks olid
linna lasteaialapsed ja linnapea
Anti Allas.
Laeva nimi Rosilla valiti välja
74 ettepaneku seast ja selle pakkus
välja Veroonika Viskov.

Laeva ristimisel osalenud
ühispildil.
Foto: Marianne Mett

Kapsamäele kogunenud publik haaravat sõitu nautimas.
Foto: Ulis Guth

Võru linn valmistub U17
noormeeste jalgpalli EM-iks
26. augustil kohtusid Võru linnavolikogu saalis Eesti Jalgpalli Liidu, Võru
linnavalitsuse ja Võru Spordikeskuse esindajad, et arutada tuleval suvel Eestis, sh Võrus peetava U17 noormeeste Euroopa jalgpallimeistrivõistluste
finaalturniiri korraldusega seotud üksikasju. Eelproov nii kõrge tasemega
turniiri läbiviimiseks toimus juba loetud päevad tagasi, kui Võru Spordikeskuse staadionil kohtusid UEFA U17 sõprusturniiri raames Hispaania
– Sloveenia ja Sloveenia – Portugal.

JJ-Street korraldas linnapäevade ajal
Tamula rannas põneva noorteala
JJ-Street Tantsukooli Võru filiaali üks oodatuim sündmus igal aastal on kohalikud linnapäevad. Sel
aastal pakuti vägevat programmi Tamula rannas avatud noortealal.
Tegevusi jagus nii noortele kui ka täiskasvanutele. Stardipaugu andsid energilised tantsijad, oma
oskusi näitasid nii noormehed kui ka neiud, erinevate stiilide ja vanusegruppidega.
Veel sai uudistada rannabangalo kohvikut, kuulata head muusikat ja võtta osa auhinnamängudest.
Adrenaliini tõstis lakke parkuuri ja akrobaatika töötuba, kus MTÜ Vabadussport eestvedamisel õpetati selgeks nii lihtsamad kui ka keerulisemad trikid. Menuka päeva lõpetas „Võru Tõuks 2019”, kus
pealtvaatajateni toodi vaatemänguline tõukerattashow.
Energiliste tantsijate etteaste Tamula rannabangalos.
Foto: Mari Venski

Võru linna
lusikapidu
Kandles

Koolialguse
pannkoogipidu Võru
keskväljakul

31. augustil kultuurimajas
Kannel toimunud traditsioonilisel Võru linna lusikapeol andis linnapea Anti
Allas 2019. aasta esimesel
poolaastal sündinud väikestele võrulastele nimelise hõbelusika, tänukaardi
ning õnnitles vanemaid.
Eesti Lastekirjanduse Kümned pisikesed võrulased ja nende vanemad Kandles
Keskuse eestvedamisel ja linnapealt hõbelusikat saamas. Foto: Ulis Guth
kultuuriministeeriumi toel
valminud raamatu „Pisike
puu“ andis asjaosalistele kingitusena üle Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonna juhataja Helle Laanpere.
Lastele ja nende vanematele esinesid Eliise Abeli tantsulapsed. Ürituse lõpus ootas
kõiki Nele Kulinaaria poolt valmistatud suupistelaud.
Võru linnas sündis käesoleva aasta jaanuarist juuni lõpuni 55 last – 27 poissi ja
28 tüdrukut. Sel korral olid koos oma vanematega peole kutsutud ka kolm last, kes sünnihetkel polnud Võru linna kodanikud, kuid vahepealsel ajal on perest saanud Võru linna
kodanikud.
Lusikapeo pilte saab tellida fotograaf Tõnis Antoni lehelt (linn kingib igale perele mälestuseks ühe foto, mille saab galeriist ise valida).
Kel lusikapeol osaleda polnud võimalik, saavad kingid kätte linnavalitsuse infosaalist.

2. septembri pärastlõunal korraldas mittetulundusühing
Võru Naisteklubi Võru keskväljakul traditsioonilise
koolialguse pannkoogipeo. Peamiselt lastele mõeldud
heatahteüritusel osalesid erinevad mittetulundusühingud ja klubid. Valmistati tasuta pannkooke, tegutseda
sai mitmetes tegevusnurkades ning laval oli programm
erinevate esinejatega. Iga-aastase koostööpartnerina lõi
kaasa ka Maanteeamet.

Eesti Jalgpalli Liidu avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja
Mihkel Uiboleht (paremal) annab Võru abilinnapea Sixten Sillale üle
EM-i võõrustaja vimpli. Foto: Ulis Guth
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VÕRU SPORDIKESKUSE STAADION
Rõõmsad pannkoogimeistrid Naiskodukaitsest.
Foto: Ulis Guth

Sissepääs TASUTA. TOETAJAPILETIGA (2€) saab
vaheajal osaleda mitme TOREDA AUHINNA loosimises!
Hooaja lõpus läheb kõigi piletite vahel loosi ka JALGRATAS.
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Kui näiteks Võru staadionijooksude sarjas saab tehtud
viimane etapp, jõuab kõikidele kiiresti kohale, et sügis pole
enam kaugel. Selliste verstapostide abil käibki Võrus
spordisõpradel ajaarvamine ning järgnevalt võtamegi kokku
neist olulisemad.
Augusti alguses on vaja pingsamalt silma peal hoida Tamula järve
veetemperatuuril, sest pika ajalooga Georg Otsa mälestusvõistlus
pikamaaujumises saab toimuda vaid ujumiseks sobivate tingimuste korral. Selle suve 9. augustil oli järv peegelsile ning
temperatuur soosis võistluse toimumist. Ning vaatamata sellele, et
kaldaäärne vesi meenutas tänu vetikate vohamisele rohkem
rohelist smuutit kui ujumissõbralikku järvevett, sai võistlus edukalt
peetud kõikidel distantsidel. Aja sai kirja 77 nooremat ja vanemat,
kes veega sina peal. Võistlusel, mida jääb humoorikalt meenutama
lause, et vette minnes oli peas valge müts ja veest väljudes roheline,
ujus kõige kiiremini üle järve ja tagasi Harjumaa noormees Sander
Paavo (aeg 27:55.55). Võru ujujatest käis vastaskalda lähistel ära
kõige kiiremini Raido Luuk (aeg 37:46.44). Nüüd on terve aasta
aega basseinis ja miks mitte ka avavees trenni teha ning veega
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harjuda, et järgmisel suvel oleks võrukaid oma kodusel võistlusel
palju rohkem.
Sissejuhatuses nimetatud Võru staadionijooksude sari sai
alguse juba mais ning tiirles 8 etapiga 22. augustini välja. Igal etapil
sai sportlane valida kas pikema või lühema distantsi, polnud
haruldane ka mõlemal osalemine. Selleks, et Ummamuudu Liina
Üüjoosu eel rahva ees pidulikult poodiumile astuda, pidid kontol
olema punktid vähemalt kuuelt etapilt kaheksast. Vähemalt ühele
etapile jõudis 108 erinevat inimest ning auhinnalisele kohale
jõudmiseks vajalikud 6 etappi kogus 25 järjepidevat sportlast.
Pikkadel distantsidel võidutses meestest Ivar Ivanov, naistest Maigi
Vaikla, noormeestest Kevin Urb ning neidudest Eliise Liset Lepp.
Lühematel distantsidel vastavalt Ago Urb, Agate Tillmann, Tõnis
Timmi ja Karolin Rebane. Kevin ja Ago Urb on pärit Antslast,
Maigi Vaikla esindab Spordiklubi ProRunner ning kõik teised
võitjad kuuluvad Võru Kergejõustikuklubi Lõunalõvi ridadesse.
24. augustil kogunes Võrru suurem osa Eesti suusakogukonnast, et üheskoos maha pidada 18. Võru Roller, mis juba teist
aastat järjest on üle-eestilise rullsuusasarja Eviko Suusarull 4.
etapp. Kuuldavasti oli Võrus osalejaid rohkem kui hooajal eelmistel
etappidel ning see tegi eriliselt palju rõõmu. Klassikalises tehnikas
ja ühisstartidest sõidetud võistlus kulges 2-kilomeetrisel ringil,
mida vastavalt võistlusklassile läbiti ettenähtud arv kordi. Rajana
läks kasutusse värskelt asfalteeritud Kooli tänav ning pisut rohkem
rattaid näinud, kuid mõnusalt suusatatav Petseri tänav. Lihtsana
tunduv rada pakkus tehnilisi kurve ning kahesuunalise liikumise
tõttu ka kitsamates kohtades möödasõite. Võru sportlastest jõudsid
esikolmikusse Daniel Varikov (M12 võitja), Keiti Püvi (N12 II
koht), Meribel Kumm (N12 III koht), Marko Kilp (M II koht) ja
Karel Nagel (M20 III koht). Aitäh Võru Suusaklubile korralduses
osalemise eest – teieta ei saaks! Ja eriline tänu Kagukeskuses
tegutsevatele kauplejatele kannatlikkuse eest!
22.–24. augustil võistlesid Võrus U16 ja U18 vanuseklassi
võrkpallurid Eestist, Lätist ja Soomest – toimusid 60. Võru
Spordikooli rahvusvahelised karikavõistlused võrkpallis.
Võistlus jagunes kolme toimumispaiga – Võru Spordikeskuse,
pargi mänguväljakute ning Puiga Põhikooli spordisaali – vahel
ning pakkus põnevaid mänge viimaste kohtumisteni välja. Võru
Spordikool oli esindatud kõikides klassides: U16 ja U18 nii poisid
kui ka tüdrukud. Neist edukaimaks osutus end pronksile mänginud U16 tüdrukute võistkond, kuhu kuulusid (pildil vasakult)
Mirtel Kuuse, Lisette Stalkov, Kairi Kauts, Liisa Provotorov, Kertu
Kubi ja Eliise Meho ning (pildilt puuduvad) Hanna Provotorov
Liisbeth Laiv, Kärtiin Kauksi, Heleriin Mikkelsaar ja Eliise

Helstein. Tüdrukuid treenivad Raivo Jeenas ja Triin Ojasoo. U18
tüdrukutele ja U16 poistele neljas ning U18 poistele kuues koht.
Kõikides võistlusklassides oli võistlemas 8 võistkonda. Turniiri
vedasid Võru Spordikooli treenerid Timo Kuus, Triin Ojsasoo ja
Sten Maask.

Aasta vanem, Jaan Gutmanni nimeline rahvusvaheline 61.
Võru võrkpalliturniir tõi sel aastal Võrru 5 tippmeeskonda. 6.–8.
septembril toimunud turniiril osalesid Selver Tallinn, Bigbank
Tartu, Pärnu Võrkpalliklubi, RTU Riia ning Võru Võrkpalliklubi.
Mitmel eelneval aastal võitjaks tulnud Pärnu meeskond pidi sel
aastal tunnistama koguni kolme meeskonna paremust – võitjaks
tulid tallinlased, teiseks tartlased ja kolmandaks lätlased.
Võõrustav Võru meeskond pidi leppima viienda kohaga, kuid
meeskonna tugevat mängu näitab fakt, et ainsana suudeti võita
turniiri üldvõitjat Tallinna Selveri meeskonda. Võru meeskonda
kuulusid Rasmus Rohumets, Aleksander Eerma, Joel Pohja, Jasper
Frey, Janno Järvpõld, Kristjan Sibul, Joonas Popman, Priit Tigane,
Martin Lukka, Timo Kuus, Tanel Peelo, Andris Õunpuu, Jarek
Jänes, Kajar Kivioja ja Mart Mandel ning mehi juhendas Sten
Maask. Turniiri peakorraldaja oli legendaarne Aksel Saal.
Mõnusat sügise algust ning hulgaliselt põnevaid sportlikke
ettevõtmisi kõigile! Abiks ikka www.vorumaaspordiliit.ee.
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Juba kolmandat aastat oli Võrus võimalik suvevaheaeg
ära saata laheda jooksuga mööda pimedat, aga samas väga
hästi valgustatud Võru linna – 3. Ummamuudu Liina Üüjuusk
leidis aset 31. augustil.
Kui eelmisel kahel korral asus keskus Katariina alleel, siis sel
korral kolis see olude sunnil Võru Spordikeskuse staadionile.
Kuigi start ja �ni� asusid teises kohas, oli rada suures plaanis
sama. Korraldajate soov venitada ring täpselt 5 km pikkuseks
andis võimaluse jooksjad ja kõndijad suunata ka Tamula randa
promenaadile. Ilm oli mõnus ning kindlasti tunduvalt enam kui
1000 inimest kogunes seda nautima – kes jooksma, kes
kõndima, kes korraldajatele appi, kes kaasa elama. Võru
Spordikeskuse staadion kihas kui toimekas sipelgapesa!
Programmi avas, tõsi küll veel valges, 1 km minidistants
ning sellele järgnenud mudilaste jooks. Suvelõpule omaselt
saabus pimedus kiirelt ning kell 21.10, kui tulevärk andis stardi
5 ja 10 km jooksule ning kõnnile, oli ööpimedus saabunud ning
linna tänavavalgustus sai oma ülesannet täitma hakata. Kui
algselt oli korraldajatel nägemus, et kõik jooksjad/kõndijad
jõuavad tulevärgi lõppemise ajaks sellest mööduda (umbes
kahesaja meetri kaugusel stardijoonest), siis ei läinud kaugeltki
nii – stardirivi oli lihtsalt niivõrd pikk!
Rajal elasid kaasa juba head tuttavad Võru Noortekeskusest,
Ekstreempargi meeleolukas diskotelk, Kandle lõbus kapell ning
esimesel aastal suurimaks lemmikuks olnud trummipõrin, sel

korral juba Võru Muusikakooli ridadest. Aga oli ka uusi
tegijaid. Võimlemisklubi Janika Võru osakonna kasvandikud
andsid hoogu ja jooki Liiva tänaval, kus asus ka raja raskeim
tõus. Vee tänaval toimus lausa treeningmaraton – zumbat said
kaasa tantsida kõik, kel vähegi oli aega selleks oma hoog maha
võtta. Hoogu andsid ka Võru rannabangalos toimunud
hooajalõpupidu ning joogipunkt Võrumaa Toidukeskuse
vedamisel Katariina alleel.
Kiireim mees 10 km rajal oli Eno Vahtra Tartust, teise ja
kolmanda koha hõivasid võrukad Margus Koor ja Raido Luuk.
Naistest jätsid kaksikvõidu koju Sirli Hanni ja Maigi Vaikla ning
kolmanda koha auhinnaga sõitis Tartusse Siiri Pilt. Lühemal
distantsil olid võitmatud Daniel Varikov ja Carolina Roomets,
mõlemad Võrust.
Siinkohal suurimad tänusõnad kõikidele ergutajatele,
toetajatele, abilistele ning loomulikult osalejatele, et tegite selle
õhtu nii eriliseks!

rahvaspordisündmustest osa saama: “Jooks on seltskondlik spordiala,
mida on üksinda väga igav harrastada. Mida rohkem jooksjaid koos on,
seda põnevam on. Saab rääkida inimestega, arutada ilmaelu, lahendada
�losoo�lisi küsimusi. Ja see 5-kilomeetrine rada oli jõukohane ka kõige
väiksematele, seega ärge häbenege – võtke kaasa ka lapsed!”

RADA MEELDIS KA PRESIDENDILE
29. augusti õhtul avanes üüjoosu korraldajatel koos
noorsportlastega võimalus tutvustada jooksu rada ka KaguEesti visiidil ning õhtust sportimise soovi avaldanud Eesti
Vabariigi presidendile Kersti Kaljulaidile. Pisut enam kui poole
tunniga linnale ringi peale teinud riigipea jäi kogetuga rahule:
“Mulle meeldib, kui linnajooks on ikka kesklinnas, mitte
äärelinnas.” Samuti peaks tema meelest iga võrukas sellistest

Nüüd, sügisel, kui päevad on jälle lühemad
ning pimedus saabub üha varem, on just
Ummamuudu Liina Üüjoosu rada väga
mõnusaks õhtuseks linnaringiks nii jooksjatele
kui ka kõndijatele. Tänavad on valgustatud ja
pimedust kartma ei pea, kuid liikluseeskirju
tuleb järgida ning jooksmisel jääda jalakäijate
rolli. Ülihea võimalus trenni või huviringi
viidud lapsi oodates aega parajaks teha –
alustada ja lõpetada saab ju ükskõik millises
punktis, viis kilomeetrit saab igal juhul täis!
Proovi järele!
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Võru Kesklinna Kool on
õppimiseks parim paik

VÕRU KESKLINNA KOOLI

HEATEGEVUSLIK SÜNNIPÄEVA JOOKS

Võru Kesklinna Kooli moto on „Õppimiseks parim paik!” ning parima
paiga loomisel lähtume kooli põhiväärtustest – õpihuvi, koostöö, hoolivus, vastutus, tervis. Et moto ei jääks vaid sõnadeks, teeb kogu koolipere igapäevaselt sisukat tööd ning koolielu korraldamisel arvestame ka
õpilaste tagasisidega. Viimaste küsitluste tulemused näitavad mitmeid
positiivseid muutusi.
Eelmisel õppeaastal viis Innove koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga läbi riiklikud üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitlused, milles osalesid 4. ja 8. klasside õpilased kahel järjestikusel aastal.
Võru Kesklinna Kooli olulisemad tulemused küsitlusest:
 2018. aastaga võrreldes on õpilaste kooliga rahulolu suurenenud,
ületades Eesti keskmist (4. klassid – 4.2 (Eesti keskmine 3.8); 8. klassid
– 3.5 (Eesti keskmine (3.1));
 eelmise õppeaastaga võrreldes hindavad õpilased liikumisvõimalusi
koolis oluliselt paremaks (4. klassid – 4.2 (Eesti keskmine 3.1); 8. klassid – 3.9 (Eesti keskmine (2.7));
 2018. aastal hindasid õpilased koolipäeva väsitavaks 4. klassides 52.5% ja
8. klassides 75% õpilastest. 2019. aastal on väsimus oluliselt vähenenud: 4. klassides hindab 28.6% ja 8. klassides 27.8% õpilastest koolipäeva
väsitavaks, mis jääb suuresti alla Eesti keskmisele (42.5% ja 45.5%).

Lisaks viis SA Kiusamisvaba Kool läbi 2018. ja 2019. aasta kevadel õpilasküsitluse, et hinnata KiVa programmi mõju. Küsitluste tulemused on
meile rõõmustavad ja annavad kinnitust, et oleme õppetööd ja koolielu
planeerides ning ellu viies õigel teel. Õuevahetund on jätkuvalt õpilaste
lemmiktund, mis koos Liikuma Kutsuva Kooliga annab tervise. Tõenduspõhised ennetusprogrammid (KiVa ja VEPA) aitavad luua turvalise õpikeskkonna, säilitada koolirõõmu ja suurendada hoolivust. Mitmekesised
huvitunnid tekitavad õpihuvi ja erinevad projektid õpetavad vastutust.
Järjepidev ja süsteemne koostöö aitab luua õppimiseks parimat paika.
Minni Aia-Utsal,
Võru Kesklinna Kooli sotsiaalpedagoog

26. september 2019
kell 18.00

JOOKSUGA TOETAME VÕRU KESKLINNA KOOLI
ÕUEVAHETUNNI SISUKAMAKS JA AKTIIVSEMAKS MUUTMIST

START 18.00 ROOSISAARE PARKLAST
FINIŠ KOOLI HOOVIS
DISTANTSI PIKKUS ~ 5 KM

Vabatahtliku annetuse võib tuua Võru Kesklinna Kooli kantseleisse või
kanda MTÜ Võru Kesklinna Kool arveldusarvele EE112200221058285601

ENNETUSTÖÖ

KiVa – kiusamise ennetamine ja vähendamine Võru linna koolides
Võru Kesklinna ja Kreutzwaldi kool liitusid eelmisel õppeaastal
KiVa programmiga. KiVa on Soomes Turu ülikoolis välja töötanud
teadlased ning programm sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks. Mõlemas
koolis on seljataga esimene KiVa aasta, mis on olnud edukas.

Kokkuvõte KiVa programmi mõjust
esimese aasta põhjal:

 Võru Kesklinna Koolis vähenes ohvrite osakaal 19%-lt (2018)
8%-le (2019) ning kiusajate osakaal 11%-lt (2018) 4%-le
(2019).
 Võru Kreutzwaldi Koolis vähenes ohvrite osakaal 18%-lt
(2018) 11%-le ning kiusajate osakaal 7%-lt (2018) 5%-le
(2019).

Uue hooga õppeaastat alustamas – Võru Kesklinna ja
Kreutzwaldi kooli koostöö kiusuennetuses.

NOORSOOTÖÖ

Kuigi esimene aasta kiusamise ennetamises ja vähendamises
on olnud väga edukas, ei jää koolid puhkama. Mõlemad jätkavad KiVa programmiga, et tagada turvaline koolielu kõikidele
õpilastele. Lisaks tugispetsialistide koostööle, mis on koolide
vahel hästi toiminud, plaanitakse sel aastal teha suuremat koostööd ka kiusuennetuse vallas. Uut õppeaastat alustati ühiselt
2. septembril toimunud pannkoogipeol, et tõsta inimeste teadlikkust kiusamise ennetamisest ja vähendamisest koolis.
Vajadusel saab ühendust võtta kooli KiVa tiimiga. Võru
Kesklinna Kooli KiVa tiimi kuuluvad sotsiaalpedagoog Minni
Aia-Utsal, eripedagoog Maarja Põder, kehalise kasvatuse õpetajad Margus Soome ja Terje Piirmann. Võru Kreutzwaldi Kooli
KiVa tiimis on sotsiaalpedagoogid Janyka Vellak ja Angela Viks,
õppejuht Eha Tammo, huvijuht Kai Laanemaa ja HEVKO Reelika Reiljan.
Minni Aia-Utsal,
Võru Kesklinna Kooli sotsiaalpedagoog

LASTEAIALOOD

Võru Noortekeskuse tegemistest Lapsed õue koos rühmakaaslaste ja vanematega!
21. augustil Võrumaa Arenduskeskuse korraldusel Uhtjärve
Ürgoru Nõiariigis toimunud
noortevaldkonna tunnustamisüritusel nomineeriti Võru Linnavalitsus koostöö eest noorte valdkonnas
ja Võru Noortekeskus noorteühenduse valdkonna kategoorias. Aasta
nooreks kuulutati Emil Aništšenko
ja aasta teoks noortekonverents „§“,
mida korraldas Võru Tugila spetsialist
koos noortega.
Maakonna noortevaldkonna silNoortevaldkonna maakondlikul tunnustamis- mapaistvamate tegijate tunnustamise
eesmärk on märgata, tunnustada
üritusel Võru linna tulnud tänukirjad.
ning tuua eeskujuks tublisid noortevaldkonna tegijaid. Kokku tänati 17 kandidaati, kellest 6 said maakonna aasta laureaadi
tiitlid.
Septembrist alustame noortekeskuses uut hooaega punktikogumise süsteemiga. Noorel on võimalus koguda punkte, osaledes noortekeskuse tegevustes. Iga kuu lõpus tehakse
kokkuvõte ning enim punkte kogunud noor saab preemia. September on meil tarkusekuu, oktoobris keskendume loodusele enda ümber ning novembri oleme pühendanud
tervisele. Tegevusi planeerides arvestame võimalikult paljude erinevate sihtgruppidega,
et noored saaksid osa avatud noorsootööst.
Noored, kes vajavad abi või tuge, saavad jätkuvalt pöörduda noortekeskuse Tugilasse.
Vahel on edasiliikumiseks vaja väga vähe – piisab vaid mõnest nõustamisest ja julgustavatest sõnadest, et noor julgeb ja tahab ise edasi minna.
Hoia noorteka tegemistel silma peal ikka Facebooki lehel!
Kaunist sügise algust!
Maivi Liiskmann,
Võru Noortekeskuse juhataja

Okasroosikese lasteaia lapsed õues „küpsetamas“.

Okasroosikese lasteaia näitel
Okasroosikese lasteaia lapsed armastavad mängida, uurida, tegutseda
ning suurem osa mängudest ja seiklustest saavad alguse just õues
olles. Et õuesolekut veel vahvamaks muuta, panid pead kokku nii
lapsed, töötajad kui ka lapsevanemate esindajad lasteaia hoolekogus.
Ühiselt leiti, et puudu on köitest, mille küljes rippuda, slackline’i
lindist, millel tasakaalu harjutades oma lihaseid treenida, ning põnevast seiklusrajast, mis läbib kogu hoovi. Ühisüritustel koos toimetades saadi paari aastaga kokku vajaminev summa. Sügisel 2018 saigi
lasteaia hoovis valmis linna kõige ägedam seiklusrada, kus on lisaks
ka õhurada, millel mööda trossi laskudes saab tunda: „Ma lendan!“

Õppekäigud linnatänavatel, linna lähiümbruses tekitavad lapses
juba varakult huvi teda ümbritseva keskkonna vastu. Käigud loodusesse on vajalikud, et lapsed saaksid tunda end vabalt ning märkaksid
muutusi läbi nelja aastaaja. Sõites koos rühmaga nr 1 bussis Kubija
terviseraja poole, on lastel ootusärevus hinges: mitut oravat me täna
näeme? Kas võidujooksus võidan mina või võidab sõber? Kaotuse
korral on lohutuseks lasteaiast kaasa võetud puu- ja juurviljad.
Lapsevanemad võtavad meeleldi osa lasteaia erinevatest ühisüritustest ning hea võimalus on need läbi viia õues. Isadepäeva pidu on
palju põnevam, kui peaaegu kogu lasteaia lapsed koos isadega läbi
õhtuse linna Tamula kaldale orienteeruma suunduvad. Tasuks osalemise eest on kuum mulgipuder ja maitsev borš. Ühine jõulupidu karges talveõhtus paitab hinge ning laste esinemist kuulates saab kuuma
teed juues end mõnusalt tunda. Kevadel viisime oma lasteaia emad
hoopis raiesmikule pisikesi puukesi istutama – nii anti tulevikuks
panus tugeva ja terve metsa kasvamiseks. Laste laulust kajas kogu
mets. Maikuu viimasel päeval toimus kauaoodatud õuepäev, kus
väljas oldi terve päev. Lasteaiapäev algas telkide ülespanekuga, sest
kosutav puhkus kulub nii vahval päeval ikka ära. Toidulauad kaeti
õue ning hommikune puder ja lõunane supp maitsesid imehead.
Puhkepausi ajal sai sõbraga telgis juttu ajada, kui uni väsinud lapsi
just maha ei murdnud. Pärastlõunal grillisid lapsed hoovis vorstikesi
ja vahukomme.
Värskes õhus viibimine, aktiivne liikumine ja loov tegutsemine on
lapsele ka emotsionaalselt väga tähtsad. Lasteaia liivakastis sõlmitud
sõprused peavad mõnikord vastu aastakümneid. Mudakohvikus valmistatud koogid ja supid annavad lapsele julguse ka päris toitudega
katsetama hakata. Kriimud näod ja määrdunud riided kuuluvad aga
õues tegutsemise juurde.
Mari-Mann Adamson,
Võru Lasteaed Okasroosike Muumi rühma õpetaja
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SÜNNIAASTAPÄEV

TAASKOHTUMINE

Edgar Valterile mõeldes

Sel aastal ilmunud raamat
„Aastatsõõr pokudõga. Aastaring
pokudega” pakub mõtterännakuid
Edgar Valteri radadel.
21. septembril tähistasid kunstija raamatusõbrad Edgar Valteri
90. sünniaastapäeva. Sel puhul

raamatukogu tegemistest tema
eluajal ja sünnipäevasügisel.
Armastatud kirjanik ja kunstnik Edgar Valter elas aastatel
1987–2006 Võrumaal Pöörismäe
talus, imetabases ja müstilises
paigas. Nagu ütleb Merle Leppik: „Pöörismäe ei olnud pelgalt
suvekodu, vaid pikka aega aastaringne elupaik keset vaheldusrikast loodust.” Avatud Eesti Fondi
toetusel toimus 28. aprillil 2004.
aastal heategevuslik “Suure Kevadvuntsimise Päev Pöörismäel”.
MTÜ Järjehoidja liikmed, Võrumaa rahvaraamatukogude töötajad
korrastasid Edgar Valteri kodutalu:
riisusid ümbrust, põletasid prahti,
panid puid riita jne. Korrastuspäev oli kingitus kunstnikule 75.
sünnipäevaks.
Sel aastal ilmus väga eriline ja
imeline raamat ”Aastatsõõr pokudõga. Aastaring pokudega” – mõtterännakud Edgar Valteri radadel.

Fotode ja tekstide autor on Külli
Leppik. Järelsõnas kirjeldab Merle
Leppik: „Fotojäädvustused, mis
pärinevad Pöörismäe lähiümbrusest või ringsõitudelt mööda
ajaloolist Võrumaad koos Edagr
Valteriga, on talletatud kunstnike
pilgu läbi, mitte professionaalse
fotograafi ega loodusuurija poolt
nähtuna.”
Edgar Valteri pokud on Merle
Leppiku sõnul ühel või teisel viisil
või kujul leidnud koha ka selles
raamatus, vahendades kunstniku
mõttelaadi. Raamatu kujundaja on
Erki Rammo.
Võru inimeste rõõmuks jõuab
raamatukokku oktoobris näitus
„Edgar Valteri imeline pokumaailm”.

Inga Kuljus,
Võrumaa Keskraamatukogu
direktor

Sündinud Võrus –
Eesti diplomaat Clyde Kull

Eesti diplomaat Clyde Kull (vasakul) taas oma sünnilinnas – Võrumaa
Keskraamatukogus huviliste ringis. Foto: Signe Pärnaste
2014. aastal alguse saanud kohtumiste sarjas on sünnilinna raamatukogus kohtumas käinud Erki Pehk,
Ain Mäeots, Andres Varustin, Eve
Leimann, Jaak Treiman jt. Linna

235. sünnipäeva nädalal, 14. augustil oli suur rõõm ja au kohtuda Eesti
diplomaadi Clyde Kulliga, kes tegi
siin väikese vahepeatuse Brüsseli ja
Pariisi vahel.

Kokkutulnud huvilistele rullus
lahti tema Võrust alguse saanud
elukäik. Moskva rahvusvahelisse
instituuti innustas teda astuma
diplomaatide elust nähtud film. Ta
õppis kuueliikmelises inglise keele
grupis ja lõpetamise järel töötas
Moskvas. Eesti välisministeeriumi
tõi Clyde Kulli Eesti taasiseseisvumine, aga juba 1992. aastal nimetati
ta Eesti erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Belgiasse, Hollandisse ja Luxembrugi. Hollandis
oli tore sõita kuninganna juurde
visiidile tõllas.
Clyde Kull meenutas aastaid
suursaadikuna Genfis ja Saksamaal
– et viimasesse aega jäid pronksiöö
sündmused Tallinnas, aga tänu
diplomaadi heale suhtevõrgustikule sai Saksamaa objektiivse pildi
toimunust. Alates 2010. aastast töötas Clyde Kull Eesti Euroopa Liidu
esinduse asejuhina ning sellesse
aega jäid Inglismaaga seotud teemad. Ees ootab töö suursaadikuna
Prantsusmaal. Soovime sünnilinna
poolt südamest edu sel kaunil maal!
Inga Kuljus,
Võrumaa Keskraamatukogu
direktor

TULEKUL

Koolitus „Muna
õpetab kana“

ÜRITUSED

 8. oktoobril kell 17 mälumängutund mõttetoas.

NÄITUSED





Tatjana Kutsjuba digigraafika näitus „Ilu keerises” trepigaleriis.
Raamatunäitus „Pallas 100” lugemissaalis.
Näitus „Edgar Valteri imeline pokumaailm” konverentsisaalis.
Näitus „Paadipõgenikud 1944. Nelja paadi lood” mõttetoas.

LASTEOSAKONNA
ÜRITUSED

 3. oktoobril kell 11 tutvustab kirjastus Koolibri uusi õpikuid.
 9. oktoobril kell 12 Võru maakonna 4. klasside XXIV ettelugemise võistlus

„Heal meelel ja ilusal keelel”.

 21. oktoobril kell 13 VI ettelugemise maraton „Loeme suu magusaks!”.
 22.-24. oktoobril kell 11-12 pokupusle meistrivõistlused kooliealistele puslemeistritele.

Kokkuvõtted ja auhindamine 24. oktoobril kell 12.30.

LASTEOSAKONNA NÄITUSED

 Oktoobri lõpuni maalinäitus „Raamideta Edgar Valter” – valik esmakordselt eksponeeritavaid

Võrumaa Keskraamatukogu konverentsisaalis toimub Võrumaa Keskraamatukogu ja Võru Noortekeskuse koostöös 22. oktoobril kell 14 taas koolitus
„Muna õpetab kana“.
Koolituse käigus õpetavad Võru Noortekeskuse
noored vanematele inimestele nutiseadmete ja sülearvutite kasutamist, lisaks räägime sellest, kuidas
kasutada nutiseadmeid turvaliselt.
Koolitus on TASUTA, aga osaleda saavad vaid
Võrumaa Keskraamatukogu lugejad. Kaasa tuleks
võtta oma sülearvuti, tahvelarvuti või nutitelefon.
Raamatukogus on olemas mõned süle- ja tahvelarvutid, mida saab vajadusel koolitusel kasutada.
Koolituse eesmärk on aidata lahendada igapäevaelus
nutiseadmete ja sülearvutite kasutamisel tekkinud
probleeme – selleks saab iga osaleja endale personaalse noore õpetaja.
Koolitusel osalemiseks palume helistada telefonil
782 1912 või registreeruda raamatukogus. Eelregistreerimine on vajalik, kuna kohtade arv on piiratud.

töid Edgar Valteri varasematest loomeperioodidest.

Merle Koik,
Võrumaa Keskraamatukogu
arendusjuht

 28. septembril kell 11 Sipsiku meisterdamise töötuba Peterburi käsitöömeistri Tatjana

Sigatšova juhendamisel (eesti keeles). Avame Edgar Valteri illustratsioonidest inspireeritud
mänguasjade näituse „Sipsik ja sõbrad”. Näitus jääb avatuks novembri lõpuni.

Huvialaringid Võru pensionäride päevakeskuses
alates 7. oktoobrist 2019

EAKATE TEGEMISI

Vanavanemate päeva pidu Kandles

Publik Kandles vanavanemate päeva kontserti nautimas. Foto: Ulis Guth

Kultuurimajas Kannel
Võru linna ja valla ühisel
korraldusel toimunud
vanavanemate päeval
„Aastate kingitus“ tervitas
linnapea Anti Allas kõiki
siinkandi vanaemasid ja
vanaisasid. Avasõnadele
järgnesid Võru Kesklinna
Kooli etendus „Vaeslaps
ja talutüdruk“, jäätisepaus
ning Laikrete perebändi
kontsert. Meeleolu lõid
kandlemängijad Kaja ja
Heli.

Huviringi nimetus
Võimlemisrühm I
Võimlemisrühm II

Nädalapäev
E ja K
E ja K

Kellaaeg
9.00
10.30

Juhendaja
Kaja Guk
Kaja Guk

Info telefonil
5348 6998
5348 6998

Käsitööring
Seenioritantsurühm Hõbevalge

T
T ja N

12.00
9.00

Eve Joakit
Jelena Nurk

508 6665
551 9475

Seenioritantsurühm Mõnusad
Memmed
Rahvatantsurühm Karukell
Segarahvatantsurühm Meelespea
Hea tuju lauluring
Meelejahutaja
Seltskonnalauluring
Vene keele lauluring
Ansambel Elurõõm (VPIK)
Joogaring
Loovusring (VPIK)
Kangakudumine
Spordiring (VPIK)
Naiskoor Kannel seeniorid

T
N
T
E ja K
E
K
R
N
N
T ja N
N
kokkuleppeline
K
1 x kuus

12.00
11.00
10.30
17.00
11.00
12.00
9.30
12.00
10.00
17.00
11.00

Jelena Nurk

551 9475

Jelena Nurk
Silja Oss
Eero Paltsepp
Tiiu Must
Pauline Rammul
Pauline Rammul
Eero Paltsepp
Kristi Viert
Karmen Luiga
Ene Juurik
Väino Marjak
Erja Arop

551 9475
5301 1236
513 9180
505 0086
504 9784
504 9784
513 9180
506 2859
766 8921
5695 3296
5622 0512
766 8921

12.00

Ringiosalustasu: ring 1 x nädalas – kuutasu 1 euro, ring 2 x nädalas – kuutasu 2 eurot, jooga kokkuleppeline.
KÕIK HUVILISED ON VÄGA OODATUD!
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TULEKUL

Näitused Vana-Võromaa kultuurikojas
Annela Samuel
Fotonäitus
„SALAJASE LINNA LOOD“
02.10–17.11

Kaido Rätsep
Maalinäitus „ELU JA ÜLIROHKESTI“
02.10–17.11

		

Kaido Rätsepal oli metsik noorusaeg Nõukogude Liidus. Ta oli punkar Pärnus, kus juhtus ja
toimus paljutki. Noorena läks ta õppima kutsekooli ning juba 15-aastasena töötas ehitustel. Pärnus oli sel ajal palju punkbände, tema sattus solistiks Shitheadi nimelisse kollektiivi.
Pungi juurde kuulusid ka uimastid ning alkohol, millega kaasnesid pisirikkumised ja vägivald. Kõige suuremas kriisis leidis Kaido usu ja kristlikud vennad. Tema elu pole ka seejärel
olnud alati lihtne ja rõõmus. Punkmuusika on vaatamata usku astumisele siiani osa tema
elust. Lisaks on ta enda jaoks taas leidnud endise lapsepõlveharrastuse – joonistamise.
Rätsep hakkas kunstiga tegelema lasteaias, kus korraldas juba 4-aastaselt rühmakaaslastele oma esimese isikunäituse, aga ei ole seda õppinud ega kedagi teadlikult jäljendanud. Enamus tema maalidest kõnelevad Lõvikuninga elust, kes on üdini positiivne ning
ta ei ole kiskja – seega superlõvi, kes ei tee pisematele liiga ega söö neid ära. Ta on kaasatundlik, üllas, võitja natuur. Läbi ja lõhki optimistlik ning varjatud sõnumina peegeldab endas ka Kristust. Kaido Rätsepa kunst on vägagi naivistlik. Kuigi teoste sõnum on kristlik,
on see väga mitmekihiline. Värvidemaailm ja teemade grotesksus meenutavad mingil määral Mehhiko kunsti.

Annela Samuel (s. 1974) on vabakutseline
fotograaf, kes elab ja töötab Tallinnas, kuid on
sündinud ja õppinud Võrus.
Ta on lõpetanud fotograafia täiendõppekursuse Eesti Kunstiakadeemias ning osalenud arvukates fotoalastes meistriklassides nii
Eestis kui ka väljaspool Eestit.
Sügavam huvi dokumentaalfotograafia
vastu tärkas mõned aastad tagasi ning sellest
kasvas välja mahukas projekt „Salajase linna lood“, mis räägib Paldiski linnast. Omamoodi
jätkuks sellele võib pidada ka praegu töös olevat dokumentaalprojekti Sillamäe linnast ja
inimestest.

.......... TÄISKASVANUTE

VÕRU KUNSTIKOOLIS
2019/2020

alustavad oktoobris

KURSUSED
esimene kokkusaamine

TANTS

..........
KERAAMIKA ...
JOONISTAMINE .
MAALIMINE .....

2.oktoober kell 18.00
3.oktoober kell 17.00
6.oktoober kell 10.00
8.oktoober kell 17.00

Täiendav info kodulehel: vorukunstikool.edu.ee

Õnnitleme septembrikuu juubilare!

IN MEMORIAM

104
Elsbeth Jahu

VAIKE PAJUPUU
27.01.1935 – 31.08. 2019
Ma olen küünal, valgust jagan
kui õhtul läheb pimedaks.
Teil valgust jagan,
ise aga tund-tunnilt põlen lühemaks.
-----------------------------

Tarkusepäeva eelõhtul lahkus meie
hulgast elupõline kooliõpetaja, naiskoori Kannel kauaaegne president,
Võrumaa eakate õpetajate seltsi
ASTRA eestvedaja ja ansambli Vannamuudu liige Vaike Pajupuu.
Vaike Pajupuu õpetajatee algas
1953. aastal Viitina koolis. Järgmisest õppeaastast oli ta juba vastse
abielunaisena Võru I Põhikoolis
algklasside õpetaja. 1960. aastast sai
temast õpetaja Fr. R. Kreutzwaldi
nim. Võru 1. Keskkoolis, kus ta
andis tunde asendusõpetajana veel
kümnend tagasi. Pidevalt ennast
täiendades lõpetas ta Tartu Pedagoogilise Kooli ja 1973. aastal Tallinna
Pedagoogilise Instituudi. Aastatel

95
Lehte Kond
Paul Piirisild

Ma ise kustun, kaon jäävalt,
kuid rahul olen endaga,
et veidikegi suutsin muuta
ööd teie ümber valgemaks.
E. Tuuling

1978–1986 töötas ta Võru haridusosakonnas inspektorina. Vaike
õpetajatarkus oli leida igas õpilases
üles midagi head, et nendest väärikad inimesed kujundada.
Aktiivne eluhoiak saatis Vaiket
kogu elu. Nooruses kergejõustikuga
tegelemine ja pallimängud tipnesid
1959. aastal Eesti parima võrkpalluri
tiitliga. Teiseks suureks kireks kujunes laulmine. 1963. aastast laulis ta
naiskooris Kannel. 1970. aastal sai
temast koori esinaine, president –
seda ametit pidas ta 2009. aastani.
Oma ühiskondliku töö iseloomustamiseks on ta kasutanud Gustav
Ernesaksa mõtet, et koori organisatsioonilises töös tuleb olla fanaatik,

teha tööd sellest energiast, mis ei
kuulu tööpäeva arvestusse ja mida
ei kanta palgalehele, sest see sünnib
armastusest asja vastu.
Viimase ajani osales Vaike ansambli Vannamuudu koosseisus.
Põhiosa energiast kulus aga Võrumaa eakate õpetajate seltsi ASTRA
juhtimisele. Sõbraliku ja rõõmsameelse inimesena jääb Vaike meie
mälestustesse.
Võru Linnavalitsus
Võru Pensionäride
Päevakeskus
Võru Kannel
Naiskoor Kannel
Ansambel ja kapell
Vannamuudu

90
Aino Siska
Olga Udras
Erich Rästas
Kaljo Niine
85
Tamara Rebane
Elvire Kardsepp
Viivi Roht
Maila Saag
Viivi Tuvik

80
Maia Saar
Liida Pehk
Vilma Raudsepp
Svea-Reet Bergman
Tõnis Ületee
Heino Mesi
Anatoli Vassilenko
Viktor Tiškin
75
Säde Koch
Mairi Elhi
Hele-Aiti Sikk
Maia Päike
Tiina Põldsaar
Marija Korkunova
Linda Simul
Aino Talmet
Jaan Eiche
Heino Trolla

70
Laine Osa
Helju Pilliroog
Gerda Roose
Jaak Pärnamets
Madis Meldre
Enno Raag
Valter Traks
Vambola Urbanik
Leo Sõrmus

* Oktoobrikuu juubilaridel, kes ei soovi äramärkimist ajalehes, palume sellest teada anda 1. oktoobriks
tel 785 0914 ja/või sirje.randver@voru.ee.
* Võru linnas oli 1.09.2019 seisuga 11 830 elanikku, neist mehi 5298 ja naisi 6532.
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Põnevusdraama kolme noore mehe – Agu, Heiki ja Valduri – võitlusest
iseendaks jäämise nimel, samal ajal kui ümbritsev tegelikkus seda üha
vähem võimaldab. Ideaalide kuhtumise ja purunemise lugu, mis sunnib
paratamatult küsima: kuidas käituksime ise, kui satuksime samasugustesse
oludesse.

Kultuurisündmused
SEPTEMBER – OKTOOBER 2019
26. septembril kell 13 Kuressaare Linnateatri noorteetendus
„JÄRGMINE PEATUS: KOSMOS“
Teatrisaalis. Piletid 8 ja 12 € müügil Kandle kassas ja Piletimaailmas.
Autor ja lavastaja: Karl Koppelmaa. Osades: Jürgen Gansen,
Lauli Otsar, Markus Habakukk ja Karl Koppelmaa (külalisena).
Etenduse sihtgrupp: õpilased alates 12. eluaastast.
6. oktoobril kell 15 „AEGUMATU KÜLATEE“ – kahe duo kontsert:
Heino Tartes, Tõnis Tartes ja Tanel Sakrits, Henrik Hinrikus
Kontserdisaalis. Piletid eelmüügist 8 € ja kontserdipäeval 10 € Kandle
kassas.
Mandoliinid on lõõtspillide kõige suuremad sõbrad ja kontserdil
saame kuulda, kuidas nende kõlad kokku sulavad. Tegemist on
nostalgiakontserdiga, mis viib kuulaja lapsepõlveradadele rändama.
Esitamisele tulevad eelmise sajandi lööklaulud ning küla- ja
tänavalaulud, mis räägivad armastusest ja igatsusest.
7. oktoobril kell 19 Ugala Teatri külalisetendus „ETTURID“
Teatrisaalis. Piletid 8–16 € müügil Kandle kassas,
Piletimaailmas ja Piletilevis.
Dramatiseerija ja lavastaja: Taago Tubin. Osades: Karl Robert
Saaremäe (külalisena), Ringo Ramul, Martin Mill, Laura Kalle, Ilo-Ann
Saarepera, Janek Vadi, Aarne Soro, Vallo Kirs, Jaana Kena, Gerda Sülla
ja Siim Saarsen.

8. oktoobril kell 11 Ugala Teatri etendus lastele
„KOHTUME KELL 8 NOA LAEVAL“
Teatrisaalis. Piletid 10 € müügil Piletimaailmas.
Lavastaja: Marika Palm. Osades: Ringo Ramul, Ilo-Ann Saarepera,
Kata-Riina Luide ja Janek Vadi.
Muusikaline koguperelavastus sobib kõigile, alates 5. eluaastast.
20. oktoobril kell 13 Klubi HÕBEDANE JUUS pidu
Kontserdisaalis.
24. ja 25. oktoobril kell 19 TÕNIS NIINEMETSA
grow-up comedy „THE KID“
Teatrisaalis. Piletid 18.50 ja 16.50 € müügil Kandle kassas ja Piletilevis.
Fakt on see, et me kõik oleme kellegi lapsed. Samas on paljudel endil juba
lapsed. Mõned plaanivad millalgi lapsi saada. Paljud arvavad, et ei iial!
31. oktoobril kell 19 „Kolm meest, naine ja kontsert“ –
Nele-Liis VAIKSOO, Lauri LIIV ja Märt AVANDI
Teatrisaalis. Piletid eelmüügist 20 € ja kontserdipäeval 25 € müügil
Kandle kassas, Piletimaailmas ja Piletilevis.
Kontsertsari „Kolm meest, naine ja kontsert“ põimib kokku kauneimad
eestikeelsed tekstid, ühendab poeesia ja muusika ning laseb sõnal heliseda
ka iseseisvalt, ilma muusikata. Armastatud näitleja Märt Avandi teeb
rännaku läbi 101-aastase Eesti luuleklassika, lastes kõlada tekstidel, mille
on loonud meie elavad, aga ka juba lahkunud poeedid. Näitlevad lauljad
Nele-Liis Vaiksoo ja Lauri Liiv raamivad selle rännaku muusikaliselt,
esitades ilusaimatele emakeelsetele tekstidele loodud laule. Klaveril kuuleb
neid saatmas ja meeleolu loomas noort ja andekat pianisti Johan Randveret. See on intiimne õhtu, kus tähistatakse sõna ja keele ilu. Õhtu, kus
kohtuvad olevik ja ajalugu.

Andrus Eelmäe
ja Tõnu Oja
(Eesti Draamateater)

Mika Myllyaho
komöödias

17. OKTOOBER KL. 19.00
VÕRU KULTUURIMAJAS
Piletid müügil Piletilevis,
Piletimaailmas ja kohapeal.

Lauluga üle Võrumaa
1. oktoobril toimub järjekordne rahvusvaheline muusikapäev, mis viib
Eestimaa eri paikadesse üle saja kontserdi. See aasta erineb mullustest
muusikapidudest selle poolest, et muusikud võtavad igas maakonnas
fookusesse ühe muusikalise nähtuse. Võrumaal on see nähtus laul.
Neljal kontserdil kuuleb kolme naisvokaali, kes kamba peale katavad
kõik olulisemad žanrid klassikast džässini ja pärimusmuusikani.
Klassikalisemat repertuaari esindavad noorema põlve säravamaid
sopraneid Kädy Plaas-Kala ja hinnatud tenor Mati Turi, kes esinevad
muusikapäeval koos armastatud pianisti ja pikaajalise lavapartneri Martti
Raidega.
Hoopis teist masti, ent sama sügavat ja kaunist muusikat esitab
muusikapäeval Meelika Hainsoo, kelle repertuaari kuuluvad pärimuslikud
rahvalaulud, saateks viiul, kannel ja karmoška.
Eespool nimetatud artistidele sekundeerib Helin-Mari Arder, kelle õlule
jääb džässihõnguline repertuaar.
Muusikapäeval ühendavad Plaas-Kala ja Hainsoo õhtu lõpuks oma jõud
ühisel kontserdil. Sealgi musitseerib nendega koos pianist Martti Raide.
Täpsem info: https://muusikapäev.ee.

Rahvusvahelise muusikapäeva kontserdid Võrumaal
1. oktoobril
11.50 Parksepa koolis Meelika Hainsoo
13.00 Vastseliina rahvamajas Kädy Plaas-Kala ja Mati Turi,
klaveril Martti Raide
13.00 Võru gümnaasiumis Helin-Mari Arder
17.00 Antsla kultuurikeskuses Helin-Mari Arder, Kädy Plaas-Kala ja
Mati Turi, klaveril Martti Raide

KOHVIKUS
OKTOOBER STEDINGU

25 VÕRU JAZZIKLUBI LIVE:
REEDE / 20:00 / PILET 5€

JOEL REMMEL TRIO & JUKKA ESKOLA
Kodumaise jazzi klaveritriode maastikul
edukalt juba üle kaheksa aasta seilanud
Joel Remmel Trio kutsub külla Soome
ühe hinnatuima trompetisti Jukka Eskola!

31 STEDINGU TANTSUTUBA

NELJAPÄEV / 19:00 / OSALUSPANUS

Tantsuõhtute sari, kus saab elava muusika
saatel tantsida vanu külapidude tantse, mis
tänapäeval on linna saalidesse ja parkettpõrandatele kolinud. Sammud
õpetab kohapeal selgeks
tantsuõpetaja ja muusik
Kadri Lepasson.
NB! Kava täieneb järgemööda. Hoia tulevastel
sündmustel silma peal meie Facebooki lehel.

STEDINGUMAJA

KREUTZWALDI 15, VÕRU

